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BIỂU MẪU 17 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

 - Đã tốt nghiệp thạc sĩ 

hoặc tốt nghiệp đại học 

hạng giỏi trở lên ngành phù 

hợp, hoặc tốt nghiệp trình 

độ tương đương bậc 7 theo 

Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam ở một số ngành 

đào tạo chuyên sâu đặc thù 

a) Đã tốt nghiệp hoặc 

đã đủ điều kiện công nhận 

tốt nghiệp đại học (hoặc 

trình độ tương đương trở 

lên) ngành đúng, ngành phù 

hợp; Đối với chương trình 

định hướng nghiên cứu yêu 

cầu hạng tốt nghiệp từ khá 

Là những người TN 

THPT hoặc tương đương 

có đủ điều kiện sức khỏe 

theo quy định  

Người có 

bằng tốt 

nghiệp 

trình độ 

trung 

cấp, cao 

đẳng đủ 

Người 

có bằng 

tốt 

nghiệp 

đại học, 

đủ điều 

kiện sức 

khỏe 

-  -  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

phù hợp với ngành đào tạo 

tiến sĩ. Trường hợp có văn 

bằng do cơ sở đào tạo nước 

ngoài cấp, trước khi dự 

tuyển phải có giấy xác 

nhận của Cục Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng giáo 

dục theo Quyết định 

số 77/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 20/12/2007 

và sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư số 26/2013/TT-

BGDĐT ngày 15/07/2013 

của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Đáp ứng yêu cầu đầu vào 

theo chuẩn chương trình 

đào tạo do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành và của 

chương trình đào tạo tiến sĩ 

đăng ký dự tuyển; 

trở lên hoặc có công bố khoa 

học liên quan đến lĩnh vực sẽ 

học tập, nghiên cứu; văn 

bằng giáo dục đại học do cơ 

sở đào taọ nước ngoài cấp 

phải đươc̣ cơ quan có thẩm 

quyền của Bộ Giáo duc̣ và 

Đào taọ công nhận. 

b) Đã tốt nghiệp 

ngành ngành gần hoặc 

ngành khác (nếu có) đối với 

ngành đăng ký dự tuyển và 

đã hoàn thành chương trình 

học bổ sung kiến thức theo 

quy định của Học viện 

(Danh mục ngành gần, 

ngành khác tại Phụ lục 1).  

c) Có năng lực ngoại 

ngữ từ Bậc 3 trở lên theo 

điều kiện 

sức khỏe 

theo quy 

định 

  

theo quy 

định.  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

- Có kinh nghiệm nghiên 

cứu thể hiện qua luận văn 

thạc sĩ của chương trình 

đào tạo định hướng nghiên 

cứu; hoặc bài báo, báo cáo 

khoa học đã công bố; hoặc 

có thời gian công tác từ 02 

năm (24 tháng) trở lên là 

giảng viên, nghiên cứu 

viên của các cơ sở đào tạo, 

tổ chức khoa học và công 

nghệ; 

- Có dự thảo đề cương 

nghiên cứu và dự kiến kế 

hoạch học tập, nghiên cứu 

toàn khóa. 

- Bằng tốt nghiệp trình độ 

đại học trở lên do một cơ sở 

đào tạo nước ngoài, phân 

hiệu của cơ sở đào tạo nước 

ngoài ở Việt Nam hoặc cơ 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam; 

 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

sở đào tạo của Việt Nam 

cấp cho người học toàn 

thời gian bằng tiếng nước 

ngoài; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ 

đại học ngành ngôn ngữ 

tiếng nước ngoài do các cơ 

sở đào tạo của Việt Nam 

cấp; 

- Có một trong các chứng 

chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực 

tính đến ngày đăng ký dự 

tuyển hoặc các chứng chỉ 

ngoại ngữ khác tương 

đương trình độ bậc 4 (theo 

khung năng ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam) do 

Bộ Giáo dục Giáo dục Đào 

tạo công bố. 

c) Người dự tuyển là công 

dân nước ngoài nếu đăng 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

ký theo học chương trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ bằng 

tiếng Việt phải có chứng 

chỉ tiếng Việt tối thiểu từ 

bậc 4 trở lên theo Khung 

năng lực tiếng Việt dùng 

cho người nước ngoài và 

phải đáp ứng yêu cầu về 

ngoại ngữ thứ hai quy định 

tại mục b, trừ trường hợp là 

người bản ngữ của ngôn 

ngữ được sử dụng trong 

chương trình đào tạo trình 

độ tiến sĩ. 

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt 

được 

- Kiến thức tiên tiến, 

chuyên sâu ở vị trí hàng 

đầu của một lĩnh vực khoa 

học; 

- Kiến thức thực tế và lý 

thuyết sâu, rộng, tiên tiến, 

nắm vững các nguyên lý và 

học thuyết cơ bản trong lĩnh 

vực nghiên cứu thuộc 

chuyên ngành đào tạo. 

Kiến thức thực tế vững 

chắc, kiến thức lý thuyết 

sâu, rộng trong phạm vi 

của ngành đào tạo. 

- Kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội, khoa 

  -  -  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

- Kiến thức cốt lõi, nền 

tảng thuộc lĩnh vực của 

chuyên ngành đào tạo. 

- Kiến thức về tổ chức 

nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ mới. 

- Kiến thức về quản trị tổ 

chức. 

- Kỹ năng làm chủ các lý 

thuyết khoa học, phương 

pháp, công cụ phục vụ 

nghiên cứu và phát triển. 

- Kỹ năng tổng hợp, làm 

giàu và bổ sung tri thức 

chuyên môn. 

- Kỹ năng suy luận, phân 

tích các vấn đề khoa học 

và đưa ra những hướng xử 

- Kiến thức liên ngành có 

liên quan. 

- Kiến thức chung về quản 

trị và quản lý.  

- Kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, đánh giá dữ liệu và 

thông tin để đưa ra giải 

pháp xử lý các vấn đề một 

cách khoa học; 

- Có kỹ năng truyền đạt tri 

thức dựa trên nghiên cứu, 

thảo luận các vấn đề chuyên 

môn và khoa học với người 

cùng ngành và với những 

người khác. 

- Kỹ năng tổ chức, quản 

trị và quản lý các hoạt động 

nghề nghiệp tiên tiến. 

học chính trị và pháp 

luật. 

- Kiến thức về công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu 

cầu công việc. 

- Kiến thức về lập kế 

hoạch, tổ chức và giám 

sát các quá trình trong 

một lĩnh vực hoạt động 

cụ thể. 

- Kiến thức cơ bản về 

quản lý, điều hành hoạt 

động chuyên môn. - Kỹ 

năng cần thiết để có thể 

giải quyết các vấn đề 

phức tạp. 

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi 

nghiệp, tạo việc làm cho 

mình và cho người khác. 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

lý một cách sáng tạo, độc 

đáo. 

- Kỹ năng quản lý, điều 

hành chuyên môn trong 

nghiên cứu và phát triển. 

- Tham gia thảo luận trong 

nước và quốc tế thuộc 

ngành hoặc lĩnh vực 

nghiên cứu và phổ biến 

các kết quả nghiên cứu. 

- Nghiên cứu, sáng tạo tri 

thức mới. 

- Đưa ra các ý tưởng, kiến 

thức mới trong những 

hoàn cảnh phức tạp và 

khác nhau. 

- Kỹ năng nghiên cứu phát 

triển và sử dụng các công 

nghệ một cách sáng tạo 

trong lĩnh vực học thuật và 

nghề nghiệp. 

- Có trình độ ngoại ngữ 

tương đương bậc 4/6 Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam. 

- Nghiên cứu, đưa ra những 

sáng kiến quan trọng. 

- Thích nghi, tự định hướng 

và hướng dẫn người khác. 

- Đưa ra những kết luận 

mang tính chuyên gia trong 

lĩnh vực chuyên môn. 

- Kỹ năng phản biện, phê 

phán và sử dụng các giải 

pháp thay thế trong điều 

kiện môi trường không 

xác định hoặc thay đổi. 

- Kỹ năng đánh giá chất 

lượng công việc sau khi 

hoàn thành và kết quả 

thực hiện của các thành 

viên trong nhóm. 

- Kỹ năng truyền đạt vấn 

đề và giải pháp tới người 

khác tại nơi làm việc; 

chuyển tải, phổ biến kiến 

thức, kỹ năng trong việc 

thực hiện những nhiệm 

vụ cụ thể hoặc phức tạp. 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

- Thích ứng, tự định 

hướng và dẫn dắt những 

người khác. 

- Phán quyết, ra quyết 

định mang tính chuyên 

gia. 

- Quản lý nghiên cứu và 

có trách nhiệm cao trong 

việc học tập để phát triển 

tri thức chuyên nghiệp, 

kinh nghiệm và sáng tạo ra 

ý tưởng mới và quá trình 

mới. 

 

- Quản lý, đánh giá và cải 

tiến các hoạt động chuyên 

môn. 

 

- Có năng lực ngoại ngữ 

bậc 3/6 Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam 

- Làm việc độc lập hoặc 

làm việc theo nhóm trong 

điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm đối 

với nhóm. 

- Hướng dẫn, giám sát 

những người khác thực 

hiện nhiệm vụ xác định. 

- Tự định hướng, đưa ra 

kết luận chuyên môn và 

có thể bảo vệ được quan 

điểm cá nhân. 

- Lập kế hoạch, điều 

phối, quản lý các nguồn 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

lực, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động.. 

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

Tăng cường công tác 

nghiên cứu khoa học với 

thực hiện đề tài luận án  

Giới thiệu định hướng 

nghiên cứu; Hỗ trợ kinh phí 

nghiên cứu qua đề tài, dự án 

của giảng viên… 

- Hỗ trợ ở cả 3 cấp: Học 

viện (QLĐT, 

QHCC&HTSV, 

CTCT&CTSV, …), cấp 

Khoa (tổ 

CTSV/CVHT/GVCN/trợ 

lý) và cấp bộ môn, giáo 

viên; 

- Hỗ trợ tư vấn về CTĐT, 

vị trí việc làm, xây dựng 

lộ trình học tập cá nhân, 

hỗ trợ sinh viên yếu thế. 

- Hỗ trợ về y tế, sức khỏe 

tâm thần,  

- Hỗ trợ tìm kiếm việc 

làm, tạo dựng môi trường 

xã hội cảnh quan đáp ứng 

  -  -  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

yêu cầu học tập và sinh 

sống 

- Hỗ trợ chỗ ở nội trú, 

tìm kiến chỗ ở ngoại trú 

… 

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà 

trường thực hiện 

1. Quản trị nhân lực 

2. Kỹ thuật cơ khí 

3. Kỹ thuật tài nguyên 

nước 

4. Khoa học đất 

5. Chăn nuôi 

6. Dinh dưỡng và thức 

ăn chăn nuôi 

7. Khoa học cây trồng 

8. Di truyền và chọn 

giống cây trồng 

9. Bảo vệ thực vật 

10. Kinh tế nông nghiệp 

11. Bệnh lý học và chữa 

bệnh vật nuôi 

1. Quản trị kinh doanh 

2. Kế toán 

3. Quản lý kinh tế 

4. Công nghệ sinh học 

5. Khoa học môi 

trường 

6. Công nghệ thông tin 

7. Kỹ thuật cơ khí 

8. Kỹ thuật điện 

9. Công nghệ thực 

phẩm 

10. Công nghệ sau thu 

hoạch 

11. Khoa học đất 

12. Chăn nuôi 

1. Bảo vệ thực vật 

2. Bệnh học thủy sản 

3. Chăn nuôi 

4. Chăn nuôi thú y 

5. Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

6. Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử 

7. Công nghệ kỹ thuật ô 

tô 

8. Công nghệ Rau hoa 

quả và Cảnh quan 

9. Công nghệ sau thu 

hoạch 

  -  -  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

12. Sinh sản và bệnh 

sinh sản gia súc 

13. Dịch tễ học thú y 

14. Kinh tế phát triển 

15. Quản lý đất đai 

16. Quản trị kinh doanh 

17. Công nghệ sinh học 

Khoa học môi trường 

13. Di truyền và chọn 

giống cây trồng 

14. Khoa học cây trồng 

15. Bảo vệ thực vật 

16. Kinh tế nông nghiệp 

17. Phát triển nông thôn 

18. Nuôi trồng thủy sản 

19. Thú y 

20. Quản lý đất đai 

21. Chăn nuôi – Thú y 

Quản lý du lịch bền vững 

10. Công nghệ sinh 

dược 

11. Công nghệ sinh 

học 

12. Công nghệ thông 

tin 

13. Công nghệ thực 

phẩm 

14. Công nghệ và 

kinh doanh thực phẩm 

15. Kế toán 

16. Khoa học cây 

trồng 

17. Khoa học đất 

18. Khoa học dữ liệu 

và trí tuệ nhân tạo 

19. Khoa học môi 

trường 

20. Kinh doanh nông 

nghiệp 

21. Kinh tế 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

22. Kinh tế đầu tư 

23. Kinh tế nông 

nghiệp 

24. Kinh tế số 

25. Kinh tế tài chính 

26. Kỹ thuật cơ khí 

27. Kỹ thuật điện 

28. Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

29. Logistics và quản 

lý chuỗi cung ứng 

30. Luật 

31. Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu 

32. Ngôn ngữ Anh 

33. Nông nghiệp 

34. Nông nghiệp công 

nghệ cao 

35. Nuôi trồng thủy 

sản 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

36. Phân bón và dinh 

dưỡng cây trồng 

37. Phát triển nông 

thôn 

38. Quản lý bất động 

sản 

39. Quản lý đất đai 

40. Quản lý kinh tế 

41. Quản lý tài 

nguyên và môi trường 

42. Quản lý và phát 

triển du lịch 

43. Quản lý và phát 

triển nguồn nhân lực 

44. Quản trị kinh 

doanh 

45. Sư phạm công 

nghệ 

46. Sư phạm kỹ thuật 

nông nghiệp 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

47. Tài chính - Ngân 

hàng 

48. Thú y 

49. Thương mại điện 

tử 

Xã hội học 

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

Vận dụng, phát triển 

chuyên môn và thích ứng 

với môi trường làm việc đa 

dạng.  

Tìm tòi, nghiên cứu để 

nâng cao trình độ chuyên 

môn về lĩnh vực nghiên 

cứu.  

Có thể học lên tiến sĩ  Có thể học lên thạc sĩ, 

tiến sĩ  

Có thể 

học lên 

thạc sĩ, 

tiến sĩ  

Có thể 

học lên 

thạc sĩ, 

tiến sĩ  

-  -  

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

Thăng tiến trong xã hội, 

tiến bộ trong chuyên môn  

Các viện, trung tâm, trường  

Đại học, Cao đẳng, Trung 

cấp, Cơ quan nhà nước, cơ 

quan -Tổ chức xã hội, 

doanh nghiệp, khởi nghiệp, 

Các viện, trung tâm, 

trường  Đại học, Cao 

đẳng, Trung cấp, Cơ 

quan nhà nước, cơ quan -

Tổ chức xã hội, doanh 

nghiệp, khởi nghiệp, tổ 

Các viện, 

trung 

tâm, 

trường  

Đại học, 

Cao 

Các 

viện, 

trung 

tâm, 

trường  

Đại học, 

-  -  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ 

 
Thạc sĩ 

Đại học 

Cao 

đẳng sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

  

tổ chức phi chính phủ 

…..có liên quan đến ngành  

chức phi chính phủ 

…..có liên quan đến 

ngành  

đẳng, 

Trung 

cấp, Cơ 

quan nhà 

nước, cơ 

quan -Tổ 

chức xã 

hội, 

doanh 

nghiệp, 

khởi 

nghiệp, 

tổ chức 

phi chính 

phủ 

…..có 

liên quan 

đến 

ngành  

Cao 

đẳng, 

Trung 

cấp, Cơ 

quan nhà 

nước, cơ 

quan -Tổ 

chức xã 

hội, 

doanh 

nghiệp, 

khởi 

nghiệp, 

tổ chức 

phi 

chính 

phủ 

…..có 

liên 

quan đến 

ngành  



 

BIỂU MẪU 18 

18.A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại  

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 

học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I     85 1          

2 Khối ngành II         x x x x 

3 Khối ngành III 11  85 4086  6 x x x x 

4 Khối ngành IV  2 38 923  8 x x x x 

5 Khối ngành V 68  300 10379  82 x x x x 

6 Khối ngành VI        x x x x 

7 Khối ngành VII  50 828 2424  14 x x x x 

 

18.B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số  2578        92,3% 

1 Khối ngành I  1       87,7% 

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III  261 0.16 1.47 6.67  100,0% 

4 Khối ngành IV  240 0.27 1.12 5.20 
  

87,7% 

5 Khối ngành V  1833 0.58 5.08 36.35  76,42% 

6 Khối ngành VI        



7 Khối ngành VII  243 0.16 0.93 6.87 87,46% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 

100 

  

18 C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

I. Khoa chăn nuôi 

1. Ngành Chăn nuôi- Thú y 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1.  Pháp luật đại cương 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về một 

số nội dung pháp lý cơ bản và khả năng vận dụng 

nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối 

hợp làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn 

pháp lý trong thực tiễn.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến 

pháp luật; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

2,0 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

2.  Sinh học đại cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

+ Cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế 

bào; sự khác nhau giữa tế bào prokaryote và 

eukaryote, giữa tế bào động vật và tế bào thực vật 

+ Các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ 

thể sinh vật (trao đổi chất, đồng hóa, dị hóa, cảm 

ứng, thích nghi...)  

+ Cơ sở khoa học của các hình thức sinh sản của 

sinh vật; các giai đoạn trong quá trình tiến hóa của 

2,0 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



sinh giới 

+ Mối liên hệ giữa các quá trình sinh học với các 

hình thức nhân giống cây trồng và vật nuôi, bảo 

quản chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 

bảo vệ môi trường. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

+ Sử dụng thành thạo kính hiển vi và các thiết bị cơ 

bản trong thực hành sinh học 

+ Làm các tiêu bản hiển vi 

+ Làm việc nhóm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động học tập, tích lũy kiến thức và học tập 

suốt đời  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui trong học lý 

thuyết và thực hành. 

3.  Triết học Mac-Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến 

thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận 

của triết học Mác – Lênin và vận dụng các tri thức 

đã học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn.  

3 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

4.  Hóa hữu cơ 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ như mối 

quan hệ giữa cấu trúc và tính chất hóa, tính chất vật 

lí của một số hợp chất hữu cơ hydrocacbon, dẫn 

xuất của hidrocacbon; vai trò, sự tồn tại và một số 

tính chất lí-hóa-sinh của một số nhóm hợp chất 

thiên nhiên. 

Về kĩ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ 

năng tra cứu tài liệu học tập qua sách vở, intenet; kĩ 

năng tổng hợp, hệ thống kiến thức lí thuyết.   

2,0 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên năng 

lực chủ động trong học tập độc lập và làm việc 

nhóm; biết tôn trọng ý kiến của các cá nhân, trung 

thực, cẩn thận khi xử lí kết quả thực nghiệm. 

5.  Tin học đại cương 

- Về kiến thức: Sinh viên xác định và tóm tắt lại 

các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, nhận 

ra các thành phần trong cấu trúc máy tính và mạng 

máy tính, giải thích được về nguyên lý hoạt động 

của máy tính, nguyên lý tạo ra phần mềm, an toàn 

thông tin và các vấn đề xã hội của công nghệ thông 

tin 

- Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính, khai 

thác được mạng máy tính, Internet và một số phần 

mềm thông dụng, đồng thời có khả năng ứng dụng 

tin học vào trong chuyên ngành. 

- Về Thái độ: Có ý thức về đạo đức và trách nhiệm 

nghề nghiệp. Có ý thức ứng dụng công nghệ thông 

tin vào nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công việc 

và phong cách làm việc trong xã hội hiện đại 

2,0 1 

Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần: 10% 

Rubric 2. Kiểm tra giữa kì: 

40% 

Rubric 3. Thi cuối kì: 50% 

6.  Hoá phân tích 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên: 

+ Lĩnh hội những kiến thức cơ bản nhất, tương đối 

hệ thống và hiện đại về hóa học phân tích. 

+ Áp dụng được kiến thức lí thuyết đã học phân 

tích được các chỉ tiêu cụ thể liên quan đến ngành 

chuyên môn. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên: 

+ Thực hiện phân tích được các chỉ tiêu phân tích 

trong ngành chuyên môn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần rèn 

luyện cho sinh viên: 

+ Tham gia làm việc nhóm.  

2,0 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



+ Chủ động làm việc độc lập và tôn trọng ý kiến 

của người khác; trung thực, cẩn thận trong báo cáo 

kết quả thí nghiệm. 

7.  Sinh thái môi trường 

o Về kiến thức: Học phần này cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về mối tương tác qua lại giữa 

sinh vật với môi trường ở các mức độ tổ chức từ cá 

thể, quần thể, quần thể và hệ sinh thái từ đó sinh 

viên có khả năng áp dụng kiến thức sinh thái trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 

và bền vững phát triển 

o Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng phân tích tương tác giữa sinh vật với 

môi trường; kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo 

và thuyết trình 

o Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

năng lực chủ động học tập và cập nhật kiến thức 

2,0 1 

o Rubric 1- Tham dự lớp: 10% 

o Rubric 2. Thuyết trình giữa 

kỳ hoặc tiểu luận: 40% 

o Rubric 3. Thi cuối kỳ: 50% 

8.  Tiếng Anh bổ trợ 

Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ 

bản đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài trong bài thi 

năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu 

Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và 

Đọc hiểu); Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi 

phần gồm một số bài tập theo các dạng bài có thể 

xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng Anh theo 

khung tham chiếu châu Âu. 

1,0 1 

Rubric 1 – Đánh giá tham dự 

lớp: 50% 

Rubric 2- Đánh giá bài tập : 

50% 

Học phần không tính điểm, chỉ 

là học phần điều kiện cho kỳ 

thi đầu vào xếp lớp của toàn 

học viện. 

9.  
Kinh tế chính trị Mac-

Lênin 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những tri 

thức cơ bản cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới và đất 

nước ngày nay; Hình thành tư duy, kỹ năng phân 

2 2 

- Tham dự lớp: 10% 

- Thi giữa ký: 30% 

- Thi cuối kì: 60% 



tích, đánh giá, nhận diện các quan hệ lợi ích kinh tế 

trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Góp 

phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác 

- Lênin và trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí 

việc làm và cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 

10.  Động vật học 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động sống, hệ thống 

phân loại và nguồn gốc tiến hóa của các ngành 

trong giới động vật. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng giải phẫu, quan sát, phân tích các mẫu 

động vật. Học phần cũng giúp người học rèn luyện 

tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định 

và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối 

hợp làm việc nhóm. 

3,0 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

11.  Xác suất - Thống kê 

- Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về các quy tắc tính xác suất và ứng dụng của 

nó, các phân phối xác suất thường gặp, thống kê 

mô tả và thống kê suy luận.  

- Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính 

xác suất của các sự kiện, nhận ra các mô hình 

thống kê đơn giản và áp dụng chúng để giải quyết 

các bài toán thực tế. Học phần cũng giúp sinh viên 

phát triển tư duy logic. 

- Học phần rèn luyện cho sinh viên có ý thức học 

tập và nghiên cứu, hoàn thiện kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ. 

3,0 2 

- Đánh giá quá trình:  

+ Tham dự lớp: 10 % 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Đánh giá cuối kỳ:  

+ Thi cuối kỳ: 60% 

12.  Hoá sinh đại cương 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

của sự sống về mặt hóa học.  Người học được rèn 

luyện các kỹ năng nhằm vận dụng những kiến thức 

đó trong thực tiễn sản xuất để điều khiển sinh 

2,0 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



trưởng và phát triển ở vật nuôi theo hướng bền 

vững. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện thái độ làm việc độc lập nghiêm túc, tuân 

thủ quy định và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

13.  Sinh lý động vật 1 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về sinh lý hệ thống các cơ quan điều khiển cơ thể 

vật nuôi như sinh lý hệ thần kinh và sinh lý nội tiết. 

Người học được rèn luyện kỹ năng xác định chức 

năng sinh lý bình thường của hệ thống thần kinh và 

nội tiết của vật nuôi. Học phần giúp cho người học 

rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng phúc 

lợi động vật. 

2,0 2 

- Điểm quá trình: 30% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Thực hành và kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 70% 

14.  Vi sinh vật đại cương 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt 

động sống của các nhóm vi sinh vật; Vai trò, vị trí 

của vi sinh vật để ứng dụng vào các hoạt động chế 

biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng như kiểm 

soát vệ sinh chuồng trại và an toàn dịch bệnh trong 

chăn nuôi. Từ đó, người học nâng cao nhận thức và 

rèn luyện thái độ tích cực để xây dựng một nền 

chăn nuôi sạch và an toàn 

2,0 2 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Đánh giá giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

15.  Toán cao cấp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản của đại số tuyến tính bao gồm ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian 

vectơ, ánh xạ tuyến tính cùng một số bài toán ứng 

dụng đơn giản trong cuộc sống; rèn luyện cho 

người học tư duy logic khi giải quyết các vấn đề 

gặp phải trong các môn học chuyên ngành và trong 

3,0 2 

- Tham dự lớp: 10% 

- Kiểm tra giữa kì: 30% 

- Thi cuối kỳ: 60% 



thực tế; hướng tới phát triển kỹ năng tư duy sáng 

tạo, kỹ năng xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa 

học, thúc đẩy động cơ học tập suốt đời. 

16.  
Tập tính và phúc lợi động 

vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về tập tính và phúc lợi động vật. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về một số phương pháp 

nghiên cứu tập tính động vật, hiểu được các 

phương pháp đánh giá animal welfare và tập tính 

động vật. Đồng thời giúp cho người học phân biệt 

được tập tính bình thường, bất thường của các vật 

nuôi và các tình huống welfare khác nhau có ảnh 

hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn 

nuôi, các giải pháp cải thiện phúc lợi cho động vật. 

Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện tinh 

thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm. 

2,0 2 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

17.  Tâm lý học đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích các khái niệm cơ bản của 

tâm lý học như: bản chất, ý thức, nhận thức, tình 

cảm, nhân cách của con người… Hiểu cách áp 

dụng các kiến thức tâm lý như cảm giác, tri giác, tư 

duy, trí nhớ, xúc cảm, nhân cách, động cơ… vào 

trong cuộc sống. Áp dụng kiến thức lý thuyết về 

các khái niệm tâm lý cơ bản đã học để thực hiện 

các bài tập trong cuốn bài tập thực hành Tâm lý 

học. 

- Về kỹ năng: Ứng xử phù hợp trong các mối quan 

hệ giao tiếp trong các tình huống liên quan đến học 

tập và nghề nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

2,0 2 

- Rubric 1: 10 % 

- Rubric 2: 30 % 

- Rubric 3: 60 % 



tập nâng cao kiến thức về tâm lý con người đồng 

thời chủ động áp dụng các kiến thức liên  

18.  Tiếng Anh 1 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về câu 

và cấu trúc được sử dụng thường xuyên với thì 

hiện tại đơn,trạng từ chỉ tần suất, danh động từ, câu 

so sánh, các động từ khuyết thiếu như can và can’t, 

must và have to; cung cấp lượng từ vựng cần  thiết 

dùng trong giao tiếp hàng ngày về các chủ điểm 

quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành phố, 

động vật hoang dã, và thể thao. Môn học rèn cách 

phát âm, luyện trọng âm câu, ngữ điệu trong câu 

hỏi; rèn và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và 

viết liên quan đến các chủ đềcông việc, kỳ nghỉ, 

thành phố, động vật hoang dã, và thể thao.  

3,0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

19.  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến 

thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ 

nghĩa xã hội khoa học và sự vận dụng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt 

Nam. 

2,0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

20.  Giải phẫu vật nuôi 1 

- Kiến thức:  

+ Trình bày được cấu tạo thực thể của cơ thể theo 

hệ cơ quan  

+ Phân tích được mối liên hệ về vị trí, chức năng 

giữa các cơ quan trong từng hệ cơ quan; giữa các 

hệ cơ quan trong cơ thể 

- Kỹ năng: 

+ Xác định được vị trí; mô tả được hình thái và cấu 

tạo đại thể; hiểu được các chức năng chính của các 

cơ quan thuộc từng hệ cơ quan trong cơ thể động 

vật có vú và gia cầm. 

3,0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



+ So sánh và nhận biết các cơ quan thuộc các hệ cơ 

quan của một số động vật nuôi chính: Lợn, Bò, 

Chó, Mèo 

+ Thực hiện được các thao tác mổ, bóc tách cơ thể 

động vật 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

     Tỉ mỉ, cẩn thận, không ngại khó 

21.  Hoá sinh động vật  

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về trao đổi chất, tiêu hóa và hấp thu ở động vật. 

Người học được rèn luyện kỹ năng áp dụng quá 

trình chuyển hóa các chất trong cơ thể để điều 

khiển sinh trưởng và phát triển ở vật nuôi theo 

hướng bền vững. Bên cạnh đó, học phần giúp 

người học có kỹ năng làm việc nhóm và rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định. 

2,0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

22.  Sinh lý động vật 2 

Học phần giúp người học đạt được những kiến 

thức cơ bản về sinh lý hệ thống các cơ quan chức 

năng như Sinh lý tiêu hóa –hấp thu; Sinh lý máu; 

Sinh lý tuần hoàn; Sinh lý hô hấp; Sinh lý sinh sản; 

Sinh lý bài tiết. Từ đó người học có thể áp dụng 

các hiểu biết và kỹ năng vào thực tiễn chăn nuôi 

thú y Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm.  

2,0 3 

- Điểm quá trình: 30 % 

+ Điểm tham dự lớp: 10% 

+Điểm kiểm tra giữa kì: 20% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 70% 

23.  Di truyền động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về di truyền động vật. Người học được rèn luyện 

các kỹ năng về di truyền chọn giống. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

2,0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

24.  Mô học 1 

- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về cấu tạo vi thể, siêu vi thể của tế bào; cấu tạo vi 

thể và chức năng các mô chính cấu tạo nên cơ thể 

vật nuôi (biểu mô, mô liên kết, mô cơ và mô thần 

kinh); nội dung các  tiêu bản mô học về một số cấu 

trúc vi thể của tế bào và các mô cơ bản.  

- Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lấy 

mẫu, làm tiêu bản mô học động vật, sử dụng thành 

thạo kính hiển vi và các máy móc khác trong 

phòng thí nghiệm. 

- Học phần hình thành cho sinh viên thái độ nhận 

thức về môn học Mô học I là môn học cơ sở ngành 

quan trọng của ngành chăn nuôi; có tình yêu 

thương đối với động vật, cẩn thận, tỉ mỉ và nghiêm 

túc trong quá trình làm tiêu bản mô học. 

2,0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

25.  Đa dạng sinh học 

Mục tiêu: Học phần nhằm nhằm trang bị cho người 

học những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, 

vai trò và thực trạng của đa dạng sinh học trên thế 

giới và Việt Nam, các nguyên nhân dẫn đến suy 

thoái và các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học. 

Người học được rèn luyện kỹ năng đánh giá thực 

trạng đa dạng sinh học ở địa phương và đưa ra các 

biện pháp bảo tồn phù hợp. Đồng thời học phần 

rèn luyện tinh thần yêu quý, giữ gìn, bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên.   

2,0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

26.  Vi sinh vật ứng dụng 

trong chăn nuôi 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức 

cơ bản về ứng dụng VSV có lợi trong bảo quản, 

chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến các sản phẩm 

2,0 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Điểm giữa kỳ (rubric 2): 



sinh học sử dụng trong chăn nuôi và xử lý chất thải 

chăn nuôi. Học phần cũng giúp người học thực 

hiện các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu VSV, 

rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc nhóm và có ý 

thức, tinh thần bảo vệ môi trường. 

30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

27.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng phân tích và giải quyết vấn đề theo Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

thực hiện các giá trị trong Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2 3 

- Rubric 1 (chuyên cần): 10 % 

- Rubric 2 (thuyết trình nhóm): 

30 % 

- Rubric 3 (đánh giá cuối kì): 

60 % 

28.  Tiếng Anh 2 

- Knowledge: Course provided for students: some 

vocabulary and grammar to understand factual 

information and show awareness of opinions, 

attitude and mood in both spoken and written 

English; some basic knowledge of sounds in 

English, word and sentence stress, and intonation.  

- Skills: Course practice for students: different 

types of speaking tasks and interaction: asking for 

information, expressing simple opinions, offering 

advice in everyday situations; skills to solve 

listening tasks with spoken materials including 

announcements and discussions about everyday 

life; meaning inferencing from signs, and reading 

comprehension tasks about newspaper and 

magazines; English sentences construction using 

relevant vocabulary and structure correctly. 

- Ethics and Attitude: Course practice for students: 

self-study skills in general and skills for English  

materials searching and learning in particular. 

3,0 4 

- Rubric 1: Participation: 10% 

- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 

- Rubric 3: Final exam: 60% 



29.  Chẩn đoán - Nội khoa 

- Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên kiến 

thức về  

+  Sinh viên vận dụng đúng các phương pháp, kỹ 

thuật khám và chẩn đoán: lâm sàng, cận lâm sàng 

và phi lâm sàng vào chẩn đoán bệnh ở hệ tim 

mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu cho trâu, bò, chó, 

mèo và lợn. 

+ Nguyên nhân, triệu chứng và các phương pháp 

phòng, điều trị bệnh nội khoa cho vật nuôi 

- Kỹ năng:  

+ Sinh viên thực hiện đúng các thao tác, kỹ thuật 

tiếp cận bệnh súc, cố định bệnh súc, khám lâm 

sàng, lấy mẫu bệnh phẩm (máu, huyết tương, huyết 

thanh, nước tiểu, phân, dịch chọc dò, dịch ngoáy 

hầu, họng) phục vụ cho xét nghiệm chẩn đoán, phát 

hiện các tổn thương ở hệ tim mạch, hô hấp, tiêu 

hóa, tiết niệu cho trâu, bò, chó, mèo và lợn. 

+ Thực hiện thành thạo phương pháp đưa thuốc 

vào cơ thể vật nuôi để phục vụ cho quá trình điều 

trị bệnh 

- Thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ 

tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách 

nhiệm tôn trọng phúc lợi động vật. 

2,0 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

30.  Dinh dưỡng động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các chất dinh dưỡng và nhu cầu các chất dinh 

dưỡng của vật nuôi. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng về phân tích, đánh giá chất lượng thức ăn, 

xây dựng nhu cầu dinh dưỡng và chẩn đoán bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng cho vật nuôi mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi, nâng cao sức khỏe của 

vật nuôi và hạn chế ảnh hưởng tiêu cưc̣ từ hoaṭ 

3,0 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng.  

31.  
Vi sinh vật và miễn dịch 

học thú y 

Về kiến thức: 

 

- Học phần nhằmgiúp sinh viên nắm vững được 

khái niệm về miễn dịch, cách phân loại miễn dịch, 

hiểu được bản chất, cơ chế của quá trình miễn dịch 

xảy ra trong cơ thể, nắm được nguyên lý và cách 

tiến hành các phản ứng huyết thanh học, từ đó có 

thể ứng dụng kiến thức về môn học để chẩn đoán, 

phòng và chống các bệnh truyền nhiễm 

- Học phần nhằm giúp sinh viên nắm được đặc tính 

sinh học của một số vi khuẩn  và virus gây ra 

những bệnh nhiễm phổ biến, các biện pháp chẩn 

đoán và phòng trị bệnh do những vi khuẩn, virus 

đó gây ra. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, 

những thành tựu trong lĩnh vực vi sinh vật.  

Về kỹ năng: giúp sinh viên nắm được các thao tác, 

kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu vi sinh vật, áp 

dụng trong chẩn đoán, phòng và trị bệnh.  

2,0 4 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

32.  Bệnh lý học thú y 1 

- Về kiến thức: Trang bị cho người học các nguyên 

lý chung về bệnh lý học để vận dụng giải thích các 

cơ chế sinh bệnh và các biến đổi bệnh lý cơ bản. 

- Về kỹ năng: Mổ khám gia súc, gia cầm. Quan sát 

đươc̣ các bêṇh tích đaị thể chủ yếu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực 

về chuyên môn bệnh lý đã được đào tạo; có khả 

năng tự định hướng, có khả năng tự học tập, tích 

lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

2,0 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



chuyên môn về bệnh lý học; có khả năng đưa ra 

được kết luận về các vấn đề chuyên môn bệnh lý 

thông thường trong thú y 

33.  Bệnh sinh sản động vật 

- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những hiểu 

biết cơ bản về quá trình gia súc mang thai, quá 

trình gia súc sinh đẻ, nguyên nhân, triệu chứng, 

cũng như tác hại của những bệnh sinh sản chính 

nhằm chủ động phòng cũng như điều trị các bệnh 

sinh sản ở gia súc. 

- Về kỹ năng: Người học biết cách chẩn đoán và 

điều trị bệnh sản khoa ở gia súc, biết cách khám 

thai và khám buồng trứng. 

1,0 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

34.  Marketing căn bản 1 

Học phần nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản liên quan đến marketing. Bên 

cạnh đó, học phần nhằm tăng cường cho người học 

các kỹ năng như: làm việc theo nhóm, phân tích và 

hoạch định được các chiến lược marketing của các 

doanh nghiệp đồng thời có thái độ và phẩm chất 

đạo đức tốt. 

2,0 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

35.  Miễn dịch học ứng dụng 

Miễn dịch học ứng dụng trong phòng bệnh; Miễn 

dịch học ứng dụng trong điều trị đặc hiệu; Miễn 

dịch học ứng dụng trong chẩn đoán.  

2,0 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

36.  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu 

biết có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng từ 

năm 1930 đến nay và những bài học lớn về sự lãnh 

đạo của Đảng. Hình thành tư duy, kỹ năng phân 

tích, đánh giá, vận dụng nhận thức lịch sử vào công 

tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

2 5 

- Tham dự lớp: 10% 

-  Thi giữa kì: 30% 

- Thi cuối kì: 60% 



của Đảng. Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan của lịch sử, nâng cao tinh thần yêu nước, tự 

hào dân tộc; tạo niềm tin của người học đối với sự 

lãnh đạo của Đảng, trở thành công dân có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt. 

37.  
Dược và độc chất học thú 

y 

- Về kiến thức: học phần cung cấp cho người hoc̣ 

kiến thức cơ bản về thuốc thú y và các chất độc 

trong chăn nuôi thú y, từ đó nắm được chỉ định, 

chống chỉ định, hiểu được nguyên tắc sử dụng 

thuốc trong phòng và trị bệnh cho vật nuôi và hiểu 

được những nguy cơ gây độc, cũng như cách 

phòng tránh ảnh hưởng của chất độc lên vật nuôi. 

- Về kỹ năng: học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng sử dụng thuốc, cũng như nhận diện và hạn 

chế các nguy cơ chất độc gây ảnh hưởng lên vật 

nuôi, từ đó hạn chế rủi ro cho con người.  

- Về thái độ: học phần hình thành cho sinh viên 

thái độ cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình sử 

dụng thuốc và hạn chế ảnh hưởng của chất độc trên 

động vật, nhằm vừa bảo về sức khỏe của động vật 

lại vừa bảo vệ sức khỏe của con người.  

2,0 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

38.  Tiếng Anh chuyên ngành 

Chăn nuôi - Thú y 

Organ and organ systems (Cơ quan và các hê ̣cơ 

quan); The digestive system (Hê ̣tiêu hoá); The 

skeletal system (Hê ̣xương); The excretory system 

(Hê ̣bài tiết); The circulatory system (Hê ̣tuàn 

hoàn); The respiratory sytem (Hệ hô hấp); The 

nervous system (Hê ̣thần kinh); Gastric function 

(Chế độ, khẩu phần thức ăn cho vật nuôi - lợn); 

Number of animals in herd/room (Số lượng vật 

nuôi trong một đàn/ chuồng và các với nguy cơ lây 

nhiễm bệnh; công tác lai tạo giống vật nuôi); 

2,0 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



General aspect of examination or evaluation (Vấn 

đề thăm khám, đánh giá sức khỏe và chọn giống 

vật nuôi). 

39.  Thức ăn chăn nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về đặc điểm của các nhóm thức ăn sử dụng 

trong chăn nuôi. Người học được rèn luyện các kỹ 

năng về phương pháp chế biến thức ăn, sử dụng 

các nguyên liệu thức ăn trong xây dựng khẩu phần 

ăn, nuôi dưỡng vật nuôi phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ 

tính của vật nuôi, mang laị lơị nhuâṇ cho người 

chăn nuôi và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của 

hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2,0 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 

40.  Thiết kế thí nghiệm 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi, thú y. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử dụng 

các phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí nghiệm 

và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được; xây 

dựng các mô hình thí nghiệm trong chăn nuôi, thú 

y và xử lí dữ liệu thu được từ thí nghiệm một cách 

khoa học, chính xác. Học phần cũng giúp cho 

người học rèn luyện thái độ làm việc độc lập 

nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

2,0 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

41.  Bệnh truyền nhiễm thú y 

1 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về quá trình phát sinh và lây lan bệnh 

truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; đặc điểm 

2,0 5 
- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 



một số bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trên đàn 

gia súc, gia cầm và cách thức chẩn đoán, phòng trị 

bệnh truyền nhiễm. 

- Về kỹ năng: Học phần trang bị cho sinh viên 

những kỹ năng chẩn đoán bệnh truyền nhiễm dựa 

vào đặc điểm dịch tễ, triệu chứng, bệnh tích đặc 

trưng của bệnh và phương pháp chẩn đoán trong 

phòng thí nghiệm, phòng và điều trị bệnh truyền  

nhiễm thường gặp ở động vật nuôi tại Việt Nam. 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và tôn trọng phúc lợi động vật 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

42.  
Rèn nghề lâm sàng Thú y 

2 

- Về kiến thức:Biết vận dụng các kiến thức chuyên 

môn ngành Thú y tròng công tác Phòng, chống 

dịch bệnh cho vật nuôi; Biết được các kiến thức về 

chẩn đoán và điều trị các ca bệnh cụ thể trên vật 

nuôi. 

- Về kỹ năng: Sử dụng tốt các kỹ năng lâm sàng về 

chẩn đoán, điều trị và can thiệp được một số bệnh 

và thủ thuật thú y. 

- Về các mục tiêu khác: Học tập và nâng cao kỹ 

năng sinh hoạt cộng đồng, phối hợp các bện liên 

quan trong hoạt động thực tiễn tại cơ sở. 

4,0 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

43.  
Chọn lọc và Nhân giống 

vật nuôi  

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các tham số quan hệ di truyền, các phương pháp 

chọn lọc và nhân giống vật nuôi trong công tác 

giống. Người học được rèn luyện các kỹ năng 

phân biệt được các giống vật nuôi và đánh giá khả 

năng sản xuất của chúng; tính toán thành thạo các 

tham số quan hệ di truyền giữa các cá thể và hiệu 

quả chọn lọc. Học phần cũng giúp cho người học 

3 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ 

động phối hợp làm việc nhóm. 

44.  Ký sinh trùng thú y 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

lý thuyết và kỹ năng thực hành chuyên môn về việc 

áp dụng các nguyên lý khoa học nhằm thiết lập, 

duy trì môi trường sống phù hợp với động vật nuôi, 

giảm thiểu các yếu tố rủi ro do tác động bất lợi của 

môi trường vì mục đích nâng cao năng suất chăn 

nuôi, chất lượng vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

dịch bệnh. Rèn luyện khả năng tự học, có khả năng 

áp dụng các nguyên tắc vệ sinh thú y trong chăn 

nuôi, giết mổ, chế biến thực phẩm nguồn gốc động 

vật. 

2,0 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

45.  Hệ thống nông nghiệp 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức về lý thuyết hệ thống, động thái các hệ thống 

nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng vận dụng các phương 

pháp nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vào nghiên 

cứu phát hiện ra những vấn đề cần can thiệp ở môi 

trường nông thôn nhằm đạt được mục tiêu phát 

triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Học phần 

còn nhằm mục tiêu rèn luyện tinh thần tự học, 

thái độ làm việc nghiêm túc với nông dân và trách 

nhiệm với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông 

thôn.  

2,0 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

46.  Viết tài liệu khoa học 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về viết đề cương nghiên cứu, viết kết quả nghiên 

cứu. Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử 

dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, tìm kiếm, 

2,0 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thảo luận: 

10% 

+ Bài tập nhóm: 10% 



quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện thái độ làm 

việc độc lập nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng 

cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm 

việc nhóm. 

+ Đánh giá thuyết trình: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

47.  Dịch tễ học thú y 

- Về kiến thức: Học phần nhằm trang bị cho sinh 

viên chuyên ngành thú y kiến thức về các phương 

pháp nghiên cứu dịch tễ học; ứng dụng trong điều 

tra, phòng và khống chế dịch bệnh cho gia súc gia 

cầm. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên những kỹ 

năng chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm dựa 

vào phân tích tình hình dịch tễ, đặc điểm triệu 

chứng, bệnh tích đặc trưng của bệnh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: sinh viên tự 

chẩn đoán và điều trị được ca bệnh truyền nhiễm. 

2,0 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

48.  Rèn nghề chăn nuôi 1 

Học phần này giúp người học áp dụng được kiến 

thức di truyền, giống, thiết kế chuồng trại, lý 

thuyết về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng thực hiện 

chăm sóc nuôi dưỡng lợn, quản lý chất thải, thực 

hành tốt an toàn sinh học và kỹ năng làm việc theo 

nhóm. Học phần này còn giúp người học rèn luyện 

thái độ thể hiện tinh thần tự học, tự nghiên cứu, 

thể hiện trách nhiệm của cá nhân về giữ gìn và bảo 

vệ môi trường sống, môi trường chăn nuôi và tuân 

thủ pháp luật thú y trong chăn nuôi lợn. 

1,0 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 25% 

+ Thái độ làm việc 15% 

- Điểm bài thu hoạch cuối kì: 

60% 

49.  Chăn nuôi lợn 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng lợn. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây dựng 

3,0 6 
- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 



khẩu phần ăn cho lợn, quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính, mang laị 

lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi lợn tới 

môi trường. Học phần cũng giúp cho người học 

rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng. 

+ Thực hành: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

50.  Thực tập giáo trình chăn 

nuôi 1 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và thực hành 

được các quy trình kỹ thuật chăn nuôi các loại lợn 

và công tác quản lý trong trang trại; Thực hiện 

thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong nuôi dưỡng, 

chăm sóc, phòng và trị một số bệnh thông thường ở 

lợn; kỹ thuật quản lý trang trại. Học phần cũng 

giúp cho người học có thái độ học tập nghiêm túc, 

khoa học, chủ động. Có khả năng giao tiếp và vận 

động quần chúng. 

7,0 6 

Tham gia đầy đủ các cuộc họp 

triển khai và sơ, tổng kết: 10% 

Đánh giá quá trình 30% 

Đánh giá cuối kỳ 60$ 

51.  
Thực tập Giáo trình Nội - 

Ngoại khoa thú y 

- Môn học này giúp cho sinh viên thực hành về 

phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật 

nuôi từ đó nâng cao được kỹ năng chẩn đoán và 

điều trị bệnh cho vật nuôi 

 - Giúp cho sinh viên trực tiếp thực hành các thao 

tác thú y trên gia súc, gia cầm. Từ đó nâng cao tay 

nghề thú y cho sinh viên ngành Thú y. 

4,0 6 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

52.  
Thức ăn bổ sung và phụ 

gia 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về cơ chế tác dụng và sử dụng các nhóm 

phụ gia thức ăn chăn nuôi. Người học được rèn 

luyện các kỹ năng về việc xây dựng công thức 

premix khoáng – vitamin cho vật nuôi, sử dụng 

được các chất phụ gia trong chăn nuôi, mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

2 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 



hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

53.  Chăn nuôi dê và thỏ 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng dê và thỏ. Người học 

được rèn luyện những kỹ năng cơ bản về tính toán 

phối hợp khẩu phần ăn cho dê thỏ, có khả năng lập 

kế hoạch, tổ chức sản xuất, vận hành và giải quyết 

vấn đề trong trang trại chăn nuôi dê thỏ. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

54.  Bệnh dinh dưỡng vật nuôi 

Người học vận dụng được những kiến thức về dinh 

dưỡng và bệnh dinh dưỡng của động vật vào chăm 

sóc, nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh do dinh 

dưỡng. Người học được rèn luyện các kỹ năng về 

phát hiện ngăn ngừa các bệnh do dinh dưỡng gây 

ra và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của chúng tới 

hoaṭ đôṇg và môi trường chăn nuôi. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm.   

2,0 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

55.  Rèn nghề chăn nuôi 2 

Học phần giúp người học áp dụng được các kiến 

thức về chăn nuôi gia cầm giống, gia cầm thương 

phẩm, (gà; ngan; vịt; chim bồ câu; chim trĩ). Người 

học đồng thời áp dụng được các kỹ năng bao gồm 

các kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngày, điều 

1,0 7 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 25% 

+ Thái độ làm việc 15% 

- Điểm bài thu hoạch cuối kì: 

60% 



trị một số bệnh thông thường, tiêm phòng, vệ sinh 

thú y). Ngoài ra, học phần này còn giúp người học 

rèn luyện thái độ thể hiện tinh thần tự học, tự 

nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm của cá nhân về 

giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, môi trường 

chăn nuôi và tuân thủ pháp luật thú y trong chăn 

nuôi gia cầm. 

56.  Vệ sinh thú y 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

lý thuyết và kỹ năng thực hành chuyên môn về việc 

áp dụng các nguyên lý khoa học nhằm thiết lập, 

duy trì môi trường sống phù hợp với động vật nuôi, 

giảm thiểu các yếu tố rủi ro do tác động bất lợi của 

môi trường vì mục đích nâng cao năng suất chăn 

nuôi, chất lượng vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

dịch bệnh. Rèn luyện khả năng tự học, có khả năng 

áp dụng các nguyên tắc vệ sinh thú y trong chăn 

nuôi, giết mổ, chế biến thực phẩm nguồn gốc động 

vật. 

2,0 7 

- Rubric1: chuyên cần: 10 % 

- Rubric 2: kiểm tra giữa kỳ: 

30 % 

- Rubric 3: thi cuối kỳ: 60 % 

57.  Chăn nuôi gia cầm 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng gia cầm. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây 

dựng khẩu phần ăn cho gia cầm, quy trình ấp trứng 

nhân tạo; quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm 

phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính của loài chim, mang 

laị lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu 

ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi gia 

cầm tới môi trường. Học phần cũng giúp cho người 

học rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân 

thủ quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

3,0 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



58.  Chăn nuôi trâu bò 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và 

rèn luyện các kỹ năng về công tác giống, dinh 

dưỡng – thức ăn, chuồng trại và quản lý chất thải 

trâu bò, các quy trình chăm sóc nuôi dưỡng từng 

loại trâu bò phù hơp̣ với đặc điểm sinh lý và tâp̣ 

tính của chúng, mang laị lơị nhuâṇ cho người chăn 

nuôi trong khi vẫn đảm bảo được lợi ích của cộng 

đồng, của người tiêu dùng, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường và đảm bảo phúc lợi động vật. Đồng thời, 

học phần cũng giúp cho người học rèn luyện tinh 

thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, tăng 

cường khả năng thích ứng, chủ động hợp tác trong 

lao động, không ngừng học tập và sáng tạo 

3,0 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

59.  
Chuồng trại và quản lý 

chất thải chăn nuôi 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, tầm quan 

trọng của kỹ thuật xây dựng chuồng trại và quản lý 

chất thải chăn nuôi; Các yêu cầu cơ bản khi xây 

dựng chuồng trại; Các loại chuồng trại chính: 

chuồng thông thoáng tự nhiên và chuồng kín, Yêu 

cầu cơ bản trong bố trí mặt bằng, hệ thống các 

công trình xây dựng cơ bản và phụ trợ trong một 

cơ sở chăn nuôi. Yêu cầu cơ bản về: vật liệu xây 

dựng; cấu trúc nền, tường, mái chuồng. Các công 

trình chính để xử lý chất thải chăn nuôi. Kỹ thuật 

xử lý chất thải rắn, lỏng và khí. Các kỹ thuật cơ 

bản để tái sử dụng chất thải chăn nuôi. Lập kế 

hoạch, tổ chức điều hành xử lý chất thải chăn nuôi 

một cách độc lập, sáng tạo. Thăm quan mô hình 

chuồng kín và chuồng hở điển hình chăn nuôi tiên 

tiến. 

2,0 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



60.  Thực tập giáo trình chăn 

nuôi 2 

Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu và thực hành 

được các quy trình kỹ thuật chăn nuôi các loại gia 

cầm/gia súc nhai lại và công tác quản lý trong trang 

trại.Đồng thời, giúp người họcthực hiện thành thạo 

các kỹ thuật cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc, 

phòng và trị một số bệnh thông thường ở các loại 

gia cầm/gia súc nhai lại; kỹ thuật quản lý trang trại. 

Ngoài ra, học phần còn nhằm giúp sinh viên có thái 

độ học tập nghiêm túc, khoa học, chủ động; có khả 

năng giao tiếp và vận động quần chúng. 

7,0 7 

Tham gia đầy đủ các cuộc họp 

triển khai và sơ, tổng kết 10 % 

Đánh giá quá trình 30% 

Đánh giá cuối kỳ 60% 

61.  Luật thú y 

- Về kiến thức: Học phần nhằm trang bị cho sinh 

viên chuyên ngành thú y kiến thức về các phương 

pháp nghiên cứu dịch tễ học; ứng dụng trong điều 

tra, phòng và khống chế dịch bệnh cho gia súc gia 

cầm. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên những kỹ 

năng chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm dựa 

vào phân tích tình hình dịch tễ, đặc điểm triệu 

chứng, bệnh tích đặc trưng của bệnh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: sinh viên tự 

chẩn đoán và điều trị được ca bệnh truyền nhiễm. 

1,0 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

62.  
Vệ sinh an toàn thực 

phẩm nguồn gốc động vật  

Đại cương về thực phẩm nguồn gốc động vật; Bệnh 

truyền qua thực phẩm nguồn gốc động vật do vi 

sinh vật, ký sinh trùng; Tồn dư  kháng sinh, hóc 

môn, hóa chất, kim loại nặng trong thực phẩm 

nguồn gốc động vật; Thực phẩm độc và các biện 

pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Quản lý an toàn 

vệ sinh thực phẩm.  

2,0 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

63.  Khoá luận tốt nghiệp 
Học phần Khóa luận tốt nghiệp trang bị cho sinh 

viên khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để 
10,0 8 

Điểm chấm Khóa luận tốt 

nghiệp theo Quy định chấm 



thực hiện một nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực 

chăn nuôi và thú y. Học phần nhằm rèn luyện cho 

sinh kỹ năng làm việc độc lập trong môi trường 

thực tế, các kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng 

hợp thông tin, tư duy phản biện, viết báo cáo và 

trình bày một vấn đề khoa học. Học phần trang bị 

cho sinh viên ý thức tự học, tự nghiên cứu, phát 

triển ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và định 

hướng nghề nghiệp. 

Khóa luận tốt nghiệp của Học 

viện. 

64.  Pháp luật đại cương 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về một 

số nội dung pháp lý cơ bản và khả năng vận dụng 

nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối 

hợp làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn 

pháp lý trong thực tiễn.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến 

pháp luật; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

2,0 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

 

2. Ngành: Chăn nuôi/Chuyên ngành: Khoa học vật nuôi            Trình độ: Đại học  

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1.  Pháp luật đại cương 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về một 

số nội dung pháp lý cơ bản và khả năng vận dụng 

nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối 

hợp làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



pháp lý trong thực tiễn.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến 

pháp luật; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

2.  Toán cao cấp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản của đại số tuyến tính bao gồm ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian 

vectơ, ánh xạ tuyến tính cùng một số bài toán ứng 

dụng đơn giản trong cuộc sống; rèn luyện cho 

người học tư duy logic khi giải quyết các vấn đề 

gặp phải trong các môn học chuyên ngành và trong 

thực tế; hướng tới phát triển kỹ năng tư duy sáng 

tạo, kỹ năng xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa 

học, thúc đẩy động cơ học tập suốt đời. 

3 1 

- Tham dự lớp: 10% 

- Kiểm tra giữa kì: 30% 

- Thi cuối kỳ: 60% 

3.  Sinh học đại cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

+ Cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế 

bào; sự khác nhau giữa tế bào prokaryote và 

eukaryote, giữa tế bào động vật và tế bào thực vật 

+ Các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ 

thể sinh vật (trao đổi chất, đồng hóa, dị hóa, cảm 

ứng, thích nghi...)  

+ Cơ sở khoa học của các hình thức sinh sản của 

sinh vật; các giai đoạn trong quá trình tiến hóa của 

sinh giới 

+ Mối liên hệ giữa các quá trình sinh học với các 

hình thức nhân giống cây trồng và vật nuôi, bảo 

quản chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 

bảo vệ môi trường. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



sau: 

+ Sử dụng thành thạo kính hiển vi và các thiết bị cơ 

bản trong thực hành sinh học 

+ Làm các tiêu bản hiển vi 

+ Làm việc nhóm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động học tập, tích lũy kiến thức và học tập 

suốt đời  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui trong học lý 

thuyết và thực hành. 

4.  Triết học Mac-Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến 

thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận 

của triết học Mác – Lênin và vận dụng các tri thức 

đã học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn.  

3 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

5.  Hóa hữu cơ 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ như mối 

quan hệ giữa cấu trúc và tính chất hóa, tính chất vật 

lí của một số hợp chất hữu cơ hydrocacbon, dẫn 

xuất của hidrocacbon; vai trò, sự tồn tại và một số 

tính chất lí-hóa-sinh của một số nhóm hợp chất 

thiên nhiên. 

Về kĩ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ 

năng tra cứu tài liệu học tập qua sách vở, intenet; kĩ 

năng tổng hợp, hệ thống kiến thức lí thuyết.   

Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên năng 

lực chủ động trong học tập độc lập và làm việc 

nhóm; biết tôn trọng ý kiến của các cá nhân, trung 

thực, cẩn thận khi xử lí kết quả thực nghiệm. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

6.  Tin học đại cương 
- Về kiến thức: Sinh viên xác định và tóm tắt lại 

các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, nhận 
2 1 

Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần: 10% 



ra các thành phần trong cấu trúc máy tính và mạng 

máy tính, giải thích được về nguyên lý hoạt động 

của máy tính, nguyên lý tạo ra phần mềm, an toàn 

thông tin và các vấn đề xã hội của công nghệ thông 

tin 

- Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính, khai 

thác được mạng máy tính, Internet và một số phần 

mềm thông dụng, đồng thời có khả năng ứng dụng 

tin học vào trong chuyên ngành. 

- Về Thái độ: Có ý thức về đạo đức và trách nhiệm 

nghề nghiệp. Có ý thức ứng dụng công nghệ thông 

tin vào nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công việc 

và phong cách làm việc trong xã hội hiện đại 

Rubric 2. Kiểm tra giữa kì: 

40% 

Rubric 3. Thi cuối kì: 50% 

7.  Hoá phân tích 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên: 

+ Lĩnh hội những kiến thức cơ bản nhất, tương đối 

hệ thống và hiện đại về hóa học phân tích. 

+ Áp dụng được kiến thức lí thuyết đã học phân 

tích được các chỉ tiêu cụ thể liên quan đến ngành 

chuyên môn. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên: 

+ Thực hiện phân tích được các chỉ tiêu phân tích 

trong ngành chuyên môn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần rèn 

luyện cho sinh viên: 

+ Tham gia làm việc nhóm.  

+ Chủ động làm việc độc lập và tôn trọng ý kiến 

của người khác; trung thực, cẩn thận trong báo cáo 

kết quả thí nghiệm. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

8.  Tiếng Anh bổ trợ 

Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ 

bản đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài trong bài thi 

1 1 

Rubric 1 – Đánh giá tham dự 

lớp: 50% 

Rubric 2- Đánh giá bài tập : 



năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu 

Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và 

Đọc hiểu); Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi 

phần gồm một số bài tập theo các dạng bài có thể 

xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng Anh theo 

khung tham chiếu châu Âu. 

50% 

Học phần không tính điểm, chỉ 

là học phần điều kiện cho kỳ 

thi đầu vào xếp lớp của toàn 

học viện. 

9.  Tiếng Anh 0 

Học phần gồm các phần thực hành kỹ năng Nghe - 

Nói - Đọc - Viết và giới thiệu từ vựng, ngữ pháp 

gắn với chủ đề bài học: làm quen và giới thiệu bản 

thân, kể về công việc hàng ngày, cùng đi mua sắm, 

kể về gia đình. Sinh viên sử dụng vốn từ vựng đã 

học và cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại đơn, “there 

is/are” và các tính từ sở hữu/đại từ sở hữu để luyện 

các câu giao tiếp, nghe hiểu đoạn hội thoại đơn 

giản và viết các đoạn ngắn trong tình huống gắn 

với chủ đề bài học.  

2 2 

Điểm chuyên cần + bài tập về 

nhà 10%, Điểm thảo luận: 

20%, Điểm kiểm tra giữa kì: 

20%, Điểm kiểm tra cuối kì: 

50%. 

10.  
Kinh tế chính trị Mac-

Lênin 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những tri 

thức cơ bản cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới và đất 

nước ngày nay; Hình thành tư duy, kỹ năng phân 

tích, đánh giá, nhận diện các quan hệ lợi ích kinh tế 

trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Góp 

phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác 

- Lênin và trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí 

việc làm và cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 

3 2 

- Tham dự lớp: 10% 

- Thi giữa ký: 30% 

- Thi cuối kì: 60% 

11.  Động vật học 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động sống, hệ thống 

phân loại và nguồn gốc tiến hóa của các ngành 

trong giới động vật. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng giải phẫu, quan sát, phân tích các mẫu 

3 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



động vật. Học phần cũng giúp người học rèn luyện 

tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định 

và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối 

hợp làm việc nhóm. 

12.  Xác suất - Thống kê 

- Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về các quy tắc tính xác suất và ứng dụng của 

nó, các phân phối xác suất thường gặp, thống kê 

mô tả và thống kê suy luận.  

- Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính 

xác suất của các sự kiện, nhận ra các mô hình 

thống kê đơn giản và áp dụng chúng để giải quyết 

các bài toán thực tế. Học phần cũng giúp sinh viên 

phát triển tư duy logic. 

- Học phần rèn luyện cho sinh viên có ý thức học 

tập và nghiên cứu, hoàn thiện kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ. 

3 2 

- Đánh giá quá trình:  

+ Tham dự lớp: 10 % 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Đánh giá cuối kỳ:  

+ Thi cuối kỳ: 60% 

13.  Hoá sinh đại cương 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

của sự sống về mặt hóa học.  Người học được rèn 

luyện các kỹ năng nhằm vận dụng những kiến thức 

đó trong thực tiễn sản xuất để điều khiển sinh 

trưởng và phát triển ở vật nuôi theo hướng bền 

vững. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện thái độ làm việc độc lập nghiêm túc, tuân 

thủ quy định và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

2 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

14.  Sinh lý động vật 1 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về sinh lý hệ thống các cơ quan điều khiển cơ thể 

vật nuôi như sinh lý hệ thần kinh và sinh lý nội tiết. 

Người học được rèn luyện kỹ năng xác định chức 

năng sinh lý bình thường của hệ thống thần kinh và 

nội tiết của vật nuôi. Học phần giúp cho người học 

2 2 

- Điểm quá trình: 30% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Thực hành và kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 70% 



rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng phúc 

lợi động vật. 

15.  Sinh thái môi trường 

o Về kiến thức: Học phần này cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về mối tương tác qua lại giữa 

sinh vật với môi trường ở các mức độ tổ chức từ cá 

thể, quần thể, quần thể và hệ sinh thái từ đó sinh 

viên có khả năng áp dụng kiến thức sinh thái trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 

và bền vững phát triển 

o Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng phân tích tương tác giữa sinh vật với 

môi trường; kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo 

và thuyết trình 

o Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

năng lực chủ động học tập và cập nhật kiến thức 

2 2 

o Rubric 1- Tham dự lớp: 10% 

o Rubric 2. Thuyết trình giữa 

kỳ hoặc tiểu luận: 40% 

o Rubric 3. Thi cuối kỳ: 50% 

16.  Tiếng Anh 1 

- Knowledge: Course provides students with basic 

English grammar knowledge and the amount of 

vocabulary needed to communicate in simple 

situations aboutsuch familiar topics as jobs, 

holiday, cities, wildlife, and sports 

- Skills: Course provides students with practising 

their listening, speaking, reading, and writing skills 

with some certain mentioned topics at pre-

intermediate level 

- Ethics and Attitude: Course provides students 

with performing the habits of life-long learning 

3 3 

- Rubric 1: Participation: 10% 

- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 

- Rubric 3: Final exam: 60% 

17.  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến 

thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ 

nghĩa xã hội khoa học và sự vận dụng của Đảng 

2 3 - Điểm thi cuối kì: 70% 



Cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt 

Nam. 

18.  Hoá sinh động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về trao đổi chất, tiêu hóa và hấp thu ở động vật. 

Người học được rèn luyện kỹ năng áp dụng quá 

trình chuyển hóa các chất trong cơ thể để điều 

khiển sinh trưởng và phát triển ở vật nuôi theo 

hướng bền vững. Bên cạnh đó, học phần giúp 

người học có kỹ năng làm việc nhóm và rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

19.  Sinh lý động vật 2 

Học phần giúp người học đạt được những kiến 

thức cơ bản về sinh lý hệ thống các cơ quan chức 

năng như Sinh lý tiêu hóa –hấp thu; Sinh lý máu; 

Sinh lý tuần hoàn; Sinh lý hô hấp; Sinh lý sinh sản; 

Sinh lý bài tiết. Từ đó người học có thể áp dụng 

các hiểu biết và kỹ năng vào thực tiễn chăn nuôi 

thú y Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm.  

2 3 

- Điểm quá trình: 30 % 

+ Điểm tham dự lớp: 10% 

+Điểm kiểm tra giữa kì: 20% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 70% 

20.  Di truyền động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về di truyền động vật. Người học được rèn luyện 

các kỹ năng về di truyền chọn giống. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

21.  Cơ khí chăn nuôi 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 

về cấu tạo và lý thuyết tính toán các thiết bị máy 

móc phục vụ trong các chuồng trại chăn nuôi.  

Rèn luyện cho người học kỹ năng vận dụng những 

2 3 

Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần: 10% 

Rubric 2. Thảo luận nhóm: 

20% 



kiến thức cơ bản để lựa chọn quy trình công nghệ 

và hệ thống thiết bị phù hợp cho từng loại vật  

nuôi, vận hành an toàn các thiết bị chính trong dây 

chuyền sản xuất; tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ 

thuật của hệ thống thiết bị, đồng thời nâng cao kỹ 

năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu và kỹ năng làm 

việc theo nhóm.  

Hình thành cho người học thái độ: nghiêm túc, tự 

giác, mạnh dạn tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh 

luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến 

thức và tự học suốt đời. 

Rubric 3. Thực hành: 20% 

Rubric 4. Kiểm tra cuối kỳ: 

50% 

22.  Vi sinh vật đại cương 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt 

động sống của các nhóm vi sinh vật; Vai trò, vị trí 

của vi sinh vật để ứng dụng vào các hoạt động chế 

biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng như kiểm 

soát vệ sinh chuồng trại và an toàn dịch bệnh trong 

chăn nuôi. Từ đó, người học nâng cao nhận thức và 

rèn luyện thái độ tích cực để xây dựng một nền 

chăn nuôi sạch và an toàn 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Đánh giá giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

23.  Đa dạng sinh học 

Mục tiêu: Học phần nhằm nhằm trang bị cho người 

học những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, 

vai trò và thực trạng của đa dạng sinh học trên thế 

giới và Việt Nam, các nguyên nhân dẫn đến suy 

thoái và các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học. 

Người học được rèn luyện kỹ năng đánh giá thực 

trạng đa dạng sinh học ở địa phương và đưa ra các 

biện pháp bảo tồn phù hợp. Đồng thời học phần 

rèn luyện tinh thần yêu quý, giữ gìn, bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên.   

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



24.  
Sinh học phân tử đại 

cương 

Hoc̣ phần cung cấp kiến thức khái quát về cấu trúc, 

chức năng và các quá trình hoạt động của các phân 

tử DNA, RNA và Protein. Kiến thức về gene, 

genome và cơ chế các quá trình biến đổi thông tin 

di truyền như: tái bản, phiên mã, dic̣h mã, cơ chế 

gây biến đổi DNA ở sinh vâṭ. Các kiến thức cơ bản 

về tổ chức và biểu hiện của vật chất di truyền ở 

sinh vật tiền nhân và nhân chuẩn. Đồng thời, cung 

cấp 1 số bài thực nghiệm về cấu trúc, tính chất và 

chức năng trên 3 phân tử DNA, RNA và proteim 

Sinh viên hiểu đươc̣ cấu taọ, chức năng của các đaị 

phân tử sinh hoc̣ trong tế bào. Sinh viên có thể vâṇ 

duṇg kiến thức này để giải thích được các quá trình 

biến đổi thông tin di truyền ở sinh vâṭ prokaryote 

và eukaryote.  

Bên cạnh đó, học phần rèn cho sinh viên kỹ năng 

làm việc nhóm, tổng hợp tài liệu, kỹ năng thuyết 

trình và tạo cho sinh viên tư duy logic và say mê 

tìm hiểu các cơ chế sinh học để giải thích các hiện 

tượng phức tạp liên quan đến nhiều quá trình khác 

nhau ở mức độ phân tử 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

25.  Giải phẫu vật nuôi 1 

- Kiến thức:  

+ Trình bày được cấu tạo thực thể của cơ thể theo 

hệ cơ quan  

+ Phân tích được mối liên hệ về vị trí, chức năng 

giữa các cơ quan trong từng hệ cơ quan; giữa các 

hệ cơ quan trong cơ thể 

- Kỹ năng: 

+ Xác định được vị trí; mô tả được hình thái và cấu 

tạo đại thể; hiểu được các chức năng chính của các 

cơ quan thuộc từng hệ cơ quan trong cơ thể động 

3 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



vật có vú và gia cầm. 

+ So sánh và nhận biết các cơ quan thuộc các hệ cơ 

quan của một số động vật nuôi chính: Lợn, Bò, 

Chó, Mèo 

+ Thực hiện được các thao tác mổ, bóc tách cơ thể 

động vật 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

     Tỉ mỉ, cẩn thận, không ngại khó 

26.  Tiếng Anh 2 

- Knowledge: Course provided for students: some 

vocabulary and grammar to understand factual 

information and show awareness of opinions, 

attitude and mood in both spoken and written 

English; some basic knowledge of sounds in 

English, word and sentence stress, and intonation.  

- Skills: Course practice for students: different 

types of speaking tasks and interaction: asking for 

information, expressing simple opinions, offering 

advice in everyday situations; skills to solve 

listening tasks with spoken materials including 

announcements and discussions about everyday 

life; meaning inferencing from signs, and reading 

comprehension tasks about newspaper and 

magazines; English sentences construction using 

relevant vocabulary and structure correctly. 

- Ethics and Attitude: Course practice for students: 

self-study skills in general and skills for English  

materials searching and learning in particular. 

3 4 

- Rubric 1: Participation: 10% 

- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 

- Rubric 3: Final exam: 60% 

27.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng phân tích và giải quyết vấn đề theo Tư tưởng 

2 3 
- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 



Hồ Chí Minh 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

thực hiện các giá trị trong Tư tưởng Hồ Chí Minh 

28.  Chọn lọc và Nhân giống 

vật nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các tham số quan hệ di truyền, các phương pháp 

chọn lọc và nhân giống vật nuôi trong công tác 

giống. Người học được rèn luyện các kỹ năng 

phân biệt được các giống vật nuôi và đánh giá khả 

năng sản xuất của chúng; tính toán thành thạo các 

tham số quan hệ di truyền giữa các cá thể và hiệu 

quả chọn lọc. Học phần cũng giúp cho người học 

rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ 

động phối hợp làm việc nhóm. 

3 4 - Rubric 3: Final exam: 60% 

29.  Dinh dưỡng động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các chất dinh dưỡng và nhu cầu các chất dinh 

dưỡng của vật nuôi. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng về phân tích, đánh giá chất lượng thức ăn, 

xây dựng nhu cầu dinh dưỡng và chẩn đoán bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng cho vật nuôi mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi, nâng cao sức khỏe của 

vật nuôi và hạn chế ảnh hưởng tiêu cưc̣ từ hoaṭ 

đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng.  

3 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

30.  Di truyền học số lượng 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt 

động di truyền của tính trạng số lượng động vật; 

giá trị và phương sai di truyền, quan hệ di truyền 

2 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



và các tham số di truyền; biết vận dụng trong công 

tác chọn lọc và nhân giống vật nuôi. 

31.  Vi sinh vật ứng dụng 

trong chăn nuôi 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức 

cơ bản về ứng dụng VSV có lợi trong bảo quản, 

chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến các sản phẩm 

sinh học sử dụng trong chăn nuôi và xử lý chất thải 

chăn nuôi. Học phần cũng giúp người học thực 

hiện các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu VSV, 

rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc nhóm và có ý 

thức, tinh thần bảo vệ môi trường. 

2 4 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Điểm giữa kỳ (rubric 2): 

30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

32.  
Tập tính và quyền lợi 

động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về tập tính và phúc lợi động vật. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về một số phương pháp 

nghiên cứu tập tính động vật, hiểu được các 

phương pháp đánh giá animal welfare và tập tính 

động vật. Đồng thời giúp cho người học phân biệt 

được tập tính bình thường, bất thường của các vật 

nuôi và các tình huống welfare khác nhau có ảnh 

hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn 

nuôi, các giải pháp cải thiện phúc lợi cho động vật. 

Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện tinh 

thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm. 

2 4 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

33.  Mô học 1 

- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về cấu tạo vi thể, siêu vi thể của tế bào; cấu tạo vi 

thể và chức năng các mô chính cấu tạo nên cơ thể 

vật nuôi (biểu mô, mô liên kết, mô cơ và mô thần 

kinh); nội dung các  tiêu bản mô học về một số cấu 

trúc vi thể của tế bào và các mô cơ bản.  

- Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lấy 

2 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



mẫu, làm tiêu bản mô học động vật, sử dụng thành 

thạo kính hiển vi và các máy móc khác trong phòng 

thí nghiệm. 

- Học phần hình thành cho sinh viên thái độ nhận 

thức về môn học Mô học I là môn học cơ sở ngành 

quan trọng của ngành chăn nuôi; có tình yêu 

thương đối với động vật, cẩn thận, tỉ mỉ và nghiêm 

túc trong quá trình làm tiêu bản mô học. 

34.  Tâm lý học đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích các khái niệm cơ bản của 

tâm lý học như: bản chất, ý thức, nhận thức, tình 

cảm, nhân cách của con người… Hiểu cách áp 

dụng các kiến thức tâm lý như cảm giác, tri giác, tư 

duy, trí nhớ, xúc cảm, nhân cách, động cơ… vào 

trong cuộc sống. Áp dụng kiến thức lý thuyết về 

các khái niệm tâm lý cơ bản đã học để thực hiện 

các bài tập trong cuốn bài tập thực hành Tâm lý 

học. 

- Về kỹ năng: Ứng xử phù hợp trong các mối quan 

hệ giao tiếp trong các tình huống liên quan đến học 

tập và nghề nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập nâng cao kiến thức về tâm lý con người đồng 

thời chủ động áp dụng các kiến thức liên  

2 4 

- Rubric 1: 10 % 

- Rubric 2: 30 % 

- Rubric 3: 60 % 

35.  Tiếng Anh chăn nuôi 

Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng được 

tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt động chuyên 

môn; hiểu và sử dụng được các thuật ngữ phổ biến 

trong chăn nuôi thú y: giải phẫu và tổ chức vật 

nuôi; dinh dưỡng, thức ăn; giống vật nuôi; sinh sản 

vật nuôi; đọc hiểu được các bài báo liên quan đến 

ngành chăn nuôi đồng thời có khả năng tự nghiên 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



cứu tìm đọc tài liệu bằng tiếng Anh về ngành chăn 

nuôi – thú y nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.  

36.  Di truyền phân tử ứng 

duṇg trong chăn nuôi 

Học phần nhằm giúp học viên hiểu rõ những kiến 

thức về cấu tạo, cấu trúc không gian hoạt động di 

truyền của phân tử axit nucleic. Vai trò, vị trí của 

hoạt động di truyền phân tử trong hoạt động chăn 

nuôi. Người học nắm được các nguyên lý kỹ thuật 

di truyền phân tử, từ đó người học nâng cao nhận 

thức và có  

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

37.  Thức ăn chăn nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về đặc điểm của các nhóm thức ăn sử dụng 

trong chăn nuôi. Người học được rèn luyện các kỹ 

năng về phương pháp chế biến thức ăn, sử dụng 

các nguyên liệu thức ăn trong xây dựng khẩu phần 

ăn, nuôi dưỡng vật nuôi phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ 

tính của vật nuôi, mang laị lơị nhuâṇ cho người 

chăn nuôi và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của 

hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 

38.  Cây thức ăn chăn nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh 

thái, giá trị thức ăn của các nhóm cây thức ăn chăn 

nuôi chính ở Việt Nam. Người học được rèn luyện 

các kỹ năng về phương pháp gieo trồng, chăm sóc, 

chế biến/bảo quản và sử dụng các nhóm cây thức 

ăn trên. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ thông qua 

đánh giá project: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 



định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

39.  Hệ thống nông nghiệp 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức về lý thuyết hệ thống, động thái các hệ thống 

nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng vận dụng các phương 

pháp nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vào nghiên 

cứu phát hiện ra những vấn đề cần can thiệp ở môi 

trường nông thôn nhằm đạt được mục tiêu phát 

triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Học phần 

còn nhằm mục tiêu rèn luyện tinh thần tự học, 

thái độ làm việc nghiêm túc với nông dân và trách 

nhiệm với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông 

thôn.  

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

40.  Chăn nuôi dê và thỏ 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng dê và thỏ. Người học 

được rèn luyện những kỹ năng cơ bản về tính toán 

phối hợp khẩu phần ăn cho dê thỏ, có khả năng lập 

kế hoạch, tổ chức sản xuất, vận hành và giải quyết 

vấn đề trong trang trại chăn nuôi dê thỏ. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

41.  Thiết kế thí nghiệm 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi, thú y. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử dụng 

các phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí nghiệm 

và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được; xây 

dựng các mô hình thí nghiệm trong chăn nuôi, thú 

y và xử lí dữ liệu thu được từ thí nghiệm một cách 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



khoa học, chính xác. Học phần cũng giúp cho 

người học rèn luyện thái độ làm việc độc lập 

nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

42.  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu 

biết có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng từ 

năm 1930 đến nay và những bài học lớn về sự lãnh 

đạo của Đảng. Hình thành tư duy, kỹ năng phân 

tích, đánh giá, vận dụng nhận thức lịch sử vào công 

tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

của Đảng. Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan của lịch sử, nâng cao tinh thần yêu nước, tự 

hào dân tộc; tạo niềm tin của người học đối với sự 

lãnh đạo của Đảng, trở thành công dân có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt. 

2 5 

- Tham dự lớp: 10% 

-  Thi giữa kì: 30% 

- Thi cuối kì: 60% 

43.  Thú y cơ bản 

- Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên kiến 

thức về  

+  Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi, triệu chứng 

của bệnh, cách khám bệnh cho vật nuôi, các nhóm 

thuốc thường dùng và cách sử dụng thuốc để chữa 

bệnh cho vật nuôi, biện pháp phòng bệnh và điều 

trị một số bệnh thường gặp ở vật nuôi nước ta hiện 

nay. 

+ Tổ chức, thiết kế, quản lý các hoạt động chăn 

nuôi, thú y. 

- Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng về cách khám bệnh, chẩn đoán, phòng và  

điều trị bệnh ở vật nuôi. 

- Thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ 

2 5 

- Rubric 1: đánh giá chuyên 

cần (5%) 

- Rubric 2: đánh giá giữa kì 

bằng bài thi tự luận hoặc trắc 

nghiệm (10%) 

- Rubric 3: đánh giá thực hành 

(25%) 

- Rubric 4: đánh giá cuối kỳ 

bằng bài thi tự luận (60%) 



tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách 

nhiệm tôn trọng phúc lợi động vật. 

44.  Viết tài liệu khoa học 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về viết đề cương nghiên cứu, viết kết quả nghiên 

cứu. Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử 

dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, tìm kiếm, 

quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện thái độ làm 

việc độc lập nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng 

cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm 

việc nhóm. 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thảo luận: 

10% 

+ Bài tập nhóm: 10% 

+ Đánh giá thuyết trình: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

45.  Marketing căn bản 1 

Học phần nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản liên quan đến marketing. Bên 

cạnh đó, học phần nhằm tăng cường cho người học 

các kỹ năng như: làm việc theo nhóm, phân tích và 

hoạch định được các chiến lược marketing của các 

doanh nghiệp đồng thời có thái độ và phẩm chất 

đạo đức tốt. 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

46.  
Bệnh truyền nhiễm thú y 

1 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về quá trình phát sinh và lây lan bệnh 

truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; đặc điểm 

một số bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trên đàn 

gia súc, gia cầm và cách thức chẩn đoán, phòng trị 

bệnh truyền nhiễm. 

- Về kỹ năng: Học phần trang bị cho sinh viên 

những kỹ năng chẩn đoán bệnh truyền nhiễm dựa 

vào đặc điểm dịch tễ, triệu chứng, bệnh tích đặc 

trưng của bệnh và phương pháp chẩn đoán trong 

phòng thí nghiệm, phòng và điều trị bệnh truyền  

nhiễm thường gặp ở động vật nuôi tại Việt Nam. 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và tôn trọng phúc lợi động vật 

47.  Rèn nghề chăn nuôi 1 

Học phần này giúp người học áp dụng được kiến 

thức di truyền, giống, thiết kế chuồng trại, lý 

thuyết về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng thực hiện 

chăm sóc nuôi dưỡng lợn, quản lý chất thải, thực 

hành tốt an toàn sinh học và kỹ năng làm việc theo 

nhóm. Học phần này còn giúp người học rèn luyện 

thái độ thể hiện tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thể 

hiện trách nhiệm của cá nhân về giữ gìn và bảo vệ 

môi trường sống, môi trường chăn nuôi và tuân thủ 

pháp luật thú y trong chăn nuôi lợn. 

1 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 25% 

+ Thái độ làm việc 15% 

- Điểm bài thu hoạch cuối kì: 

60% 

48.  Quản lý chất thải chăn 

nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức về vai trò, tầm quan trọng và nguyên lý của 

việc quản lý chất thải chăn nuôi; kỹ năng xử lý 

chất thải trong chăn nuôi đảm bảo sức khỏe cho vật 

nuôi và vệ sinh môi trường sinh thái. Có kỹ năng 

đánh giá ô nhiễm môi trường chăn nuôi, lập kế 

hoạch, tổ chức điều hành xử lý các chất thải rắn, 

lỏng và khí từ chăn nuôi và công nghệ “sản xuất 

sạch hơn” trong chăn nuôi. Học phần còn nhằm 

mục tiêu rèn luyện tinh thần tự học, thái độ làm 

việc nghiêm túc với nông dân và trách nhiệm với 

việc đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi, con người và 

môi trường sinh thái. 

2 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Đồ án: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

49.  Chăn nuôi lợn 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng lợn. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây dựng 

khẩu phần ăn cho lợn, quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính, mang laị 

3 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi lợn tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng. 

50.  
Thực tập giáo trình chăn 

nuôi 1 

Sinh viên được thực hành thành thạo các quy trình 

kỹ thuật chăn nuôi cơ bản và nâng cao và quản lý 

trang trại tại trại lợn. Sau khi hoàn thành khóa học, 

sinh viên có khả năng áp dụng các kỹ thuật cơ bản 

như kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị 

một số bệnh thông thường. Học phần cũng giúp 

cho người học có thái độ học tập nghiêm túc, khoa 

học, chủ động; củng cố kỹ năng làm việc nhóm và 

thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và phúc lợi 

động vật. 

10 6 

- Điểm quá trình: 50% 

+ Chuyên cần và thái độ tham 

dự: 10% 

+ Đánh giá kĩ năng: 40% 

- Điểm cuối kì: 50% 

            + Báo cáo thực tập và 

thuyết trình: 50% 

51.  Nuôi trồng thuỷ sản đại 

cương 

Học phần nhằm dạy cho sinh viên những kiến thức 

và nguyên lý cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản. Người 

học xong môn học này có khả năng lựa chọn được 

các loài thuỷ sản nuôi, đánh giá được chất lượng 

con giống thuỷ sản để áp dụng vào mô hình nuôi, 

hiểu biết quản lý được các chỉ tiêu môi trường 

nước ao nuôi; Hiểu biết về kỹ thuật nuôi, dinh 

dưỡng và thức ăn của động vật thuỷ sản; Hiểu biết 

và áp dụng phòng bệnh cho động vật thuỷ sản. 

2 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

52.  
Thức ăn bổ sung và phụ 

gia 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về cơ chế tác dụng và sử dụng các nhóm 

phụ gia thức ăn chăn nuôi. Người học được rèn 

luyện các kỹ năng về việc xây dựng công thức 

premix khoáng – vitamin cho vật nuôi, sử dụng 

được các chất phụ gia trong chăn nuôi, mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

2 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 



hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

53.  Vệ sinh thú y 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

lý thuyết và kỹ năng thực hành chuyên môn về việc 

áp dụng các nguyên lý khoa học nhằm thiết lập, 

duy trì môi trường sống phù hợp với động vật nuôi, 

giảm thiểu các yếu tố rủi ro do tác động bất lợi của 

môi trường vì mục đích nâng cao năng suất chăn 

nuôi, chất lượng vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

dịch bệnh. Rèn luyện khả năng tự học, có khả năng 

áp dụng các nguyên tắc vệ sinh thú y trong chăn 

nuôi, giết mổ, chế biến thực phẩm nguồn gốc động 

vật. 

2 6 

- Rubric1: chuyên cần: 10 % 

- Rubric 2: kiểm tra giữa kỳ: 

30 % 

- Rubric 3: thi cuối kỳ: 60 % 

54.  Chăn nuôi gia cầm 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng gia cầm. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây 

dựng khẩu phần ăn cho gia cầm, quy trình ấp trứng 

nhân tạo; quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm 

phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính của loài chim, mang 

laị lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu 

ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi gia 

cầm tới môi trường. Học phần cũng giúp cho người 

học rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân 

thủ quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

55.  Chăn nuôi trâu bò 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng lợn. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây dựng 

3 7 
- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 



khẩu phần ăn cho lợn, quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính, mang laị 

lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi lợn tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng. 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

56.  Thực tập giáo trình chăn 

nuôi 2 

Sinh viên được thực hành thành thạo các quy trình 

kỹ thuật chăn nuôi cơ bản và nâng cao và quản lý 

trang trại tại trại gia cầm/trâu bò. Sau khi hoàn 

thành khóa học, sinh viên có khả năng áp dụng các 

kỹ thuật cơ bản như kỹ thuật chăm sóc, nuôi 

dưỡng, phòng và trị một số bệnh thông thường. 

Học phần cũng giúp cho người học có thái độ học 

tập nghiêm túc, khoa học, chủ động; củng cố kỹ 

năng làm việc nhóm và thể hiện trách nhiệm bảo vệ 

môi trường và phúc lợi động vật. 

10 7 

- Điểm quá trình: 50% 

+ Chuyên cần và thái độ tham 

dự: 10% 

+ Đánh giá kĩ năng: 40% 

- Điểm cuối kì: 50% 

            + Báo cáo thực tập và 

thuyết trình: 50% 

57.  Rèn nghề chăn nuôi 2 

Học phần giúp người học áp dụng được các kiến 

thức về chăn nuôi gia cầm giống, gia cầm thương 

phẩm, (gà; ngan; vịt; chim bồ câu; chim trĩ). Người 

học đồng thời áp dụng được các kỹ năng bao gồm 

các kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngày, điều 

trị một số bệnh thông thường, tiêm phòng, vệ sinh 

thú y). Ngoài ra, học phần này còn giúp người học 

rèn luyện thái độ thể hiện tinh thần tự học, tự 

nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm của cá nhân về 

giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, môi trường 

chăn nuôi và tuân thủ pháp luật thú y trong chăn 

nuôi gia cầm. 

1 7 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 25% 

+ Thái độ làm việc 15% 

- Điểm bài thu hoạch cuối kì: 

60% 



58.  Sinh sản gia súc 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức về sinh lý sinh sản gia súc và các kỹ thuật sinh 

sản ứng dụng trên gia súc; rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng về công nghệ sinh sản trên gia súc và 

như kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật sử dụng 

hormone sinh sản trong chăn nuôi – thú y, công 

nghệ cấy truyền phôi và điều khiển giới tính trong 

sinh sản vật nuôi 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

59.  
Chăn nuôi đà điểu, bồ câu 

và chim cút  

Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăn nuôi đà điểu, 

chim cút và bồ câu để có khả năng vận dụng được 

những nội dung chính của môn học vào thực tiễn 

sản xuất và nghề nghiệp: Tầm quan trọng, những 

đặc điểm cơ bản của đà điểu, chim cút và bồ câu; 

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, sức sản xuất của 

một số giống đà điểu, chim cút và bồ câu quan 

trọng và phổ biến nhất; Cách xác định nhu cầu dinh 

dưỡng và tạo thức ăn để chăn nuôi các loại đà điểu, 

chim cút và bồ câu; Kỹ thuật ấp trứng; Kỹ thuật 

chăn nuôi đà điểu, bồ câu và chim cút; Cách lập kế 

hoạch, tổ chức sản xuất, vận hành và giải quyết vấn 

đề trong trang trại chăn nuôi. Đồng thời, giúp 

người học có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ chăn nuôi đà điểu, bồ câu và chim cút; 

có sáng kiến, có khả năng tự định hướng, thích 

nghi, tự học tập, tự giải quyết vấn đề và tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn, kỹ năng trong chăn nuôi đà điểu, 

chim cút và bồ câu. 

2 7 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Thực hành: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

60.  
Đánh giá chất lượng thức 

ăn 

Người học vận dụng được những kiến thức về 

phân tích, đánh giá chất lượng thức ăn vào lĩnh vực 
2 7   



quản lý và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng sử dụng 

các phương pháp hiện đại để đánh giá chất lượng 

TACN. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm.  

61.  Quản lý dư ̣án 

Học phần nhằm dạy cho sinh viên kiến thức chung 

về quản lý dự án, quản lý xây dựng dự án, quản lý 

tổ chức thực thiện dự án; quản lý giám sát đánh giá 

và quản lý kết thúc dự án 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lập 

dự án, kỹ năng xây dựng các kế hoạch dự án và kỹ 

năng xác định các tiêu chí giám sát và đánh giá dự 

án. 

Học phần hình thành cho sinh viên thái độ học tập 

tốt, chủ động, sáng tạo và tự giác làm việc. 

3 7 

Rubric 1- Đánh giá tham dự 

lớp: 10% 

Rubric 2: Đánh giá thảo luận 

nhóm và/hoặc thuyết trình: 

30% 

Rubric 3: Đánh giá cuối kỳ 

60% 

62.  Khoá luận tốt nghiệp 

Học phần Khóa luận tốt nghiệp trang bị cho sinh 

viên khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để 

thực hiện một nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực 

chăn nuôi và thú y. Học phần nhằm rèn luyện cho 

sinh kỹ năng làm việc độc lập trong môi trường 

thực tế, các kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng 

hợp thông tin, tư duy phản biện, viết báo cáo và 

trình bày một vấn đề khoa học. Học phần trang bị 

cho sinh viên ý thức tự học, tự nghiên cứu, phát 

triển 

10 8 

Điểm chấm Khóa luận tốt 

nghiệp theo Quy định chấm 

Khóa luận tốt nghiệp của Học 

viện. 

3. Ngành: Chăn nuôi/Chuyên ngành: Dinh dưỡng và Công nghệ thức ăn chăn nuôi            Trình độ: Đại học 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



1.  Pháp luật đại cương 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về một 

số nội dung pháp lý cơ bản và khả năng vận dụng 

nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối 

hợp làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn 

pháp lý trong thực tiễn.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến 

pháp luật; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

2.  Toán cao cấp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản của đại số tuyến tính bao gồm ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian 

vectơ, ánh xạ tuyến tính cùng một số bài toán ứng 

dụng đơn giản trong cuộc sống; rèn luyện cho 

người học tư duy logic khi giải quyết các vấn đề 

gặp phải trong các môn học chuyên ngành và trong 

thực tế; hướng tới phát triển kỹ năng tư duy sáng 

tạo, kỹ năng xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa 

học, thúc đẩy động cơ học tập suốt đời. 

3 1 

- Tham dự lớp: 10% 

- Kiểm tra giữa kì: 30% 

- Thi cuối kỳ: 60% 

3.  Sinh học đại cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

+ Cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế 

bào; sự khác nhau giữa tế bào prokaryote và 

eukaryote, giữa tế bào động vật và tế bào thực vật 

+ Các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ 

thể sinh vật (trao đổi chất, đồng hóa, dị hóa, cảm 

ứng, thích nghi...)  

+ Cơ sở khoa học của các hình thức sinh sản của 

sinh vật; các giai đoạn trong quá trình tiến hóa của 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



sinh giới 

+ Mối liên hệ giữa các quá trình sinh học với các 

hình thức nhân giống cây trồng và vật nuôi, bảo 

quản chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 

bảo vệ môi trường. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

+ Sử dụng thành thạo kính hiển vi và các thiết bị cơ 

bản trong thực hành sinh học 

+ Làm các tiêu bản hiển vi 

+ Làm việc nhóm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động học tập, tích lũy kiến thức và học tập 

suốt đời  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui trong học lý 

thuyết và thực hành. 

4.  Tiếng Anh bổ trợ 

Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ 

bản đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài trong bài thi 

năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu 

Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và 

Đọc hiểu); Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi 

phần gồm một số bài tập theo các dạng bài có thể 

xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng Anh theo 

khung tham chiếu châu Âu. 

1 1 

Rubric 1 – Đánh giá tham dự 

lớp: 50% 

Rubric 2- Đánh giá bài tập : 

50% 

Học phần không tính điểm, chỉ 

là học phần điều kiện cho kỳ 

thi đầu vào xếp lớp của toàn 

học viện. 

5.  Triết học Mac - Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến 

thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận 

của triết học Mác – Lênin và vận dụng các tri thức 

đã học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn.  

3 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



6.  Hóa hữu cơ 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ như mối 

quan hệ giữa cấu trúc và tính chất hóa, tính chất vật 

lí của một số hợp chất hữu cơ hydrocacbon, dẫn 

xuất của hidrocacbon; vai trò, sự tồn tại và một số 

tính chất lí-hóa-sinh của một số nhóm hợp chất 

thiên nhiên. 

Về kĩ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ 

năng tra cứu tài liệu học tập qua sách vở, intenet; kĩ 

năng tổng hợp, hệ thống kiến thức lí thuyết.   

Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên năng 

lực chủ động trong học tập độc lập và làm việc 

nhóm; biết tôn trọng ý kiến của các cá nhân, trung 

thực, cẩn thận khi xử lí kết quả thực nghiệm. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

7.  Hoá phân tích 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên: 

+ Lĩnh hội những kiến thức cơ bản nhất, tương đối 

hệ thống và hiện đại về hóa học phân tích. 

+ Áp dụng được kiến thức lí thuyết đã học phân 

tích được các chỉ tiêu cụ thể liên quan đến ngành 

chuyên môn. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên: 

+ Thực hiện phân tích được các chỉ tiêu phân tích 

trong ngành chuyên môn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần rèn 

luyện cho sinh viên: 

+ Tham gia làm việc nhóm.  

+ Chủ động làm việc độc lập và tôn trọng ý kiến 

của người khác; trung thực, cẩn thận trong báo cáo 

kết quả thí nghiệm. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

8.  Tin học đại cương 
- Về kiến thức: Sinh viên xác định và tóm tắt lại 

các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, nhận 
2 1 

Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần: 10% 



ra các thành phần trong cấu trúc máy tính và mạng 

máy tính, giải thích được về nguyên lý hoạt động 

của máy tính, nguyên lý tạo ra phần mềm, an toàn 

thông tin và các vấn đề xã hội của công nghệ thông 

tin 

- Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính, khai 

thác được mạng máy tính, Internet và một số phần 

mềm thông dụng, đồng thời có khả năng ứng dụng 

tin học vào trong chuyên ngành. 

- Về Thái độ: Có ý thức về đạo đức và trách nhiệm 

nghề nghiệp. Có ý thức ứng dụng công nghệ thông 

tin vào nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công việc 

và phong cách làm việc trong xã hội hiện đại 

Rubric 2. Kiểm tra giữa kì: 

40% 

Rubric 3. Thi cuối kì: 50% 

9.  Tiếng Anh 0 

Học phần gồm các phần thực hành kỹ năng Nghe - 

Nói - Đọc - Viết và giới thiệu từ vựng, ngữ pháp 

gắn với chủ đề bài học: làm quen và giới thiệu bản 

thân, kể về công việc hàng ngày, cùng đi mua sắm, 

kể về gia đình. Sinh viên sử dụng vốn từ vựng đã 

học và cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại đơn, “there 

is/are” và các tính từ sở hữu/đại từ sở hữu để luyện 

các câu giao tiếp, nghe hiểu đoạn hội thoại đơn 

giản và viết các đoạn ngắn trong tình huống gắn 

với chủ đề bài học.  

2 2 

Điểm chuyên cần + bài tập về 

nhà 10%, Điểm thảo luận: 

20%, Điểm kiểm tra giữa kì: 

20%, Điểm kiểm tra cuối kì: 

50%. 

10.  Triết học Mac - Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến 

thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận 

của triết học Mác – Lênin và vận dụng các tri thức 

đã học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn.  

3 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

11.  Động vật học 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động sống, hệ thống 

phân loại và nguồn gốc tiến hóa của các ngành 

trong giới động vật. Người học được rèn luyện các 

3 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



kỹ năng giải phẫu, quan sát, phân tích các mẫu 

động vật. Học phần cũng giúp người học rèn luyện 

tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định 

và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối 

hợp làm việc nhóm. 

12.  Xác suất - Thống kê 

- Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về các quy tắc tính xác suất và ứng dụng của 

nó, các phân phối xác suất thường gặp, thống kê 

mô tả và thống kê suy luận.  

- Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính 

xác suất của các sự kiện, nhận ra các mô hình 

thống kê đơn giản và áp dụng chúng để giải quyết 

các bài toán thực tế. Học phần cũng giúp sinh viên 

phát triển tư duy logic. 

- Học phần rèn luyện cho sinh viên có ý thức học 

tập và nghiên cứu, hoàn thiện kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ. 

3 2 

- Đánh giá quá trình:  

+ Tham dự lớp: 10 % 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Đánh giá cuối kỳ:  

+ Thi cuối kỳ: 60% 

13.  Sinh lý động vật 1 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về sinh lý hệ thống các cơ quan điều khiển cơ thể 

vật nuôi như sinh lý hệ thần kinh và sinh lý nội tiết. 

Người học được rèn luyện kỹ năng xác định chức 

năng sinh lý bình thường của hệ thống thần kinh và 

nội tiết của vật nuôi. Học phần giúp cho người học 

rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng phúc 

lợi động vật. 

2 2 

- Điểm quá trình: 30% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Thực hành và kiểm tra giữa 

kỳ: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 70% 

14.  Hoá sinh đại cương 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

của sự sống về mặt hóa học.  Người học được rèn 

luyện các kỹ năng nhằm vận dụng những kiến thức 

đó trong thực tiễn sản xuất để điều khiển sinh 

trưởng và phát triển ở vật nuôi theo hướng bền 

2 2 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thực hành: 

10% 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



vững. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện thái độ làm việc độc lập nghiêm túc, tuân 

thủ quy định và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

15.  Sinh thái môi trường 

o Về kiến thức: Học phần này cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về mối tương tác qua lại giữa 

sinh vật với môi trường ở các mức độ tổ chức từ cá 

thể, quần thể, quần thể và hệ sinh thái từ đó sinh 

viên có khả năng áp dụng kiến thức sinh thái trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 

và bền vững phát triển 

o Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng phân tích tương tác giữa sinh vật với 

môi trường; kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo 

và thuyết trình 

o Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

năng lực chủ động học tập và cập nhật kiến thức 

2 2 

o Rubric 1- Tham dự lớp: 10% 

o Rubric 2. Thuyết trình giữa 

kỳ hoặc tiểu luận: 40% 

o Rubric 3. Thi cuối kỳ: 50% 

16.  Tiếng Anh 1 

- Knowledge: Course provides students with basic 

English grammar knowledge and the amount of 

vocabulary needed to communicate in simple 

situations aboutsuch familiar topics as jobs, 

holiday, cities, wildlife, and sports 

- Skills: Course provides students with practising 

their listening, speaking, reading, and writing skills 

with some certain mentioned topics at pre-

intermediate level 

- Ethics and Attitude: Course provides students 

with performing the habits of life-long learning 

3 3 

- Rubric 1: Participation: 10% 

- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 

- Rubric 3: Final exam: 60% 

17.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

2 3 

- Rubric 1 (chuyên cần): 10 % 

- Rubric 2 (thuyết trình nhóm): 

30 % 



năng phân tích và giải quyết vấn đề theo Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên thực 

hiện các giá trị trong Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Rubric 3 (đánh giá cuối kì): 

60 % 

18.  Sinh lý động vật 2 

Học phần giúp người học đạt được những kiến 

thức cơ bản về sinh lý hệ thống các cơ quan chức 

năng như Sinh lý tiêu hóa –hấp thu; Sinh lý máu; 

Sinh lý tuần hoàn; Sinh lý hô hấp; Sinh lý sinh sản; 

Sinh lý bài tiết. Từ đó người học có thể áp dụng 

các hiểu biết và kỹ năng vào thực tiễn chăn nuôi 

thú y Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm.  

2 3 

- Điểm quá trình: 30 % 

+ Điểm tham dự lớp: 10% 

+Điểm kiểm tra giữa kì: 20% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 70% 

19.  Hoá sinh động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về trao đổi chất, tiêu hóa và hấp thu ở động vật. 

Người học được rèn luyện kỹ năng áp dụng quá 

trình chuyển hóa các chất trong cơ thể để điều 

khiển sinh trưởng và phát triển ở vật nuôi theo 

hướng bền vững. Bên cạnh đó, học phần giúp 

người học có kỹ năng làm việc nhóm và rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

20.  Di truyền động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về di truyền động vật. Người học được rèn luyện 

các kỹ năng về di truyền chọn giống. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

21.  Vi sinh vật đại cương 
Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt 
2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 



động sống của các nhóm vi sinh vật; Vai trò, vị trí 

của vi sinh vật để ứng dụng vào các hoạt động chế 

biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng như kiểm 

soát vệ sinh chuồng trại và an toàn dịch bệnh trong 

chăn nuôi. Từ đó, người học nâng cao nhận thức và 

rèn luyện thái độ tích cực để xây dựng một nền 

chăn nuôi sạch và an toàn 

+ Đánh giá giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

22.  Đa dạng sinh học 

Mục tiêu: Học phần nhằm nhằm trang bị cho người 

học những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, 

vai trò và thực trạng của đa dạng sinh học trên thế 

giới và Việt Nam, các nguyên nhân dẫn đến suy 

thoái và các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học. 

Người học được rèn luyện kỹ năng đánh giá thực 

trạng đa dạng sinh học ở địa phương và đưa ra các 

biện pháp bảo tồn phù hợp. Đồng thời học phần 

rèn luyện tinh thần yêu quý, giữ gìn, bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên.   

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

23.  Giải phẫu vật nuôi 1 

- Kiến thức:  

+ Trình bày được cấu tạo thực thể của cơ thể theo 

hệ cơ quan  

+ Phân tích được mối liên hệ về vị trí, chức năng 

giữa các cơ quan trong từng hệ cơ quan; giữa các 

hệ cơ quan trong cơ thể 

- Kỹ năng: 

+ Xác định được vị trí; mô tả được hình thái và cấu 

tạo đại thể; hiểu được các chức năng chính của các 

cơ quan thuộc từng hệ cơ quan trong cơ thể động 

vật có vú và gia cầm. 

+ So sánh và nhận biết các cơ quan thuộc các hệ cơ 

quan của một số động vật nuôi chính: Lợn, Bò, 

Chó, Mèo 

3 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



+ Thực hiện được các thao tác mổ, bóc tách cơ thể 

động vật 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

     Tỉ mỉ, cẩn thận, không ngại khó 

24.  Mô học 1 

- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về cấu tạo vi thể, siêu vi thể của tế bào; cấu tạo vi 

thể và chức năng các mô chính cấu tạo nên cơ thể 

vật nuôi (biểu mô, mô liên kết, mô cơ và mô thần 

kinh); nội dung các  tiêu bản mô học về một số cấu 

trúc vi thể của tế bào và các mô cơ bản.  

- Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lấy 

mẫu, làm tiêu bản mô học động vật, sử dụng thành 

thạo kính hiển vi và các máy móc khác trong phòng 

thí nghiệm. 

- Học phần hình thành cho sinh viên thái độ nhận 

thức về môn học Mô học I là môn học cơ sở ngành 

quan trọng của ngành chăn nuôi; có tình yêu 

thương đối với động vật, cẩn thận, tỉ mỉ và nghiêm 

túc trong quá trình làm tiêu bản mô học. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

25.  Cơ khí chăn nuôi 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản 

về cấu tạo và lý thuyết tính toán các thiết bị máy 

móc phục vụ trong các chuồng trại chăn nuôi.  

Rèn luyện cho người học kỹ năng vận dụng những 

kiến thức cơ bản để lựa chọn quy trình công nghệ 

và hệ thống thiết bị phù hợp cho từng loại vật  

nuôi, vận hành an toàn các thiết bị chính trong dây 

chuyền sản xuất; tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ 

thuật của hệ thống thiết bị, đồng thời nâng cao kỹ 

năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu và kỹ năng làm 

việc theo nhóm.  

Hình thành cho người học thái độ: nghiêm túc, tự 

2 3 

Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần: 10% 

Rubric 2. Thảo luận nhóm: 

20% 

Rubric 3. Thực hành: 20% 

Rubric 4. Kiểm tra cuối kỳ: 

50% 



giác, mạnh dạn tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh 

luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến 

thức và tự học suốt đời. 

26.  Thú y cơ bản 

- Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên kiến 

thức về  

+  Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi, triệu chứng 

của bệnh, cách khám bệnh cho vật nuôi, các nhóm 

thuốc thường dùng và cách sử dụng thuốc để chữa 

bệnh cho vật nuôi, biện pháp phòng bệnh và điều 

trị một số bệnh thường gặp ở vật nuôi nước ta hiện 

nay. 

+ Tổ chức, thiết kế, quản lý các hoạt động chăn 

nuôi, thú y. 

- Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng về cách khám bệnh, chẩn đoán, phòng và  

điều trị bệnh ở vật nuôi. 

- Thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ 

tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách 

nhiệm tôn trọng phúc lợi động vật. 

2 3 

- Rubric 1: đánh giá chuyên 

cần (5%) 

- Rubric 2: đánh giá giữa kì 

bằng bài thi tự luận hoặc trắc 

nghiệm (10%) 

- Rubric 3: đánh giá thực hành 

(25%) 

- Rubric 4: đánh giá cuối kỳ 

bằng bài thi tự luận (60%) 

27.  Tiếng Anh 2 

- Knowledge: Course provided for students: some 

vocabulary and grammar to understand factual 

information and show awareness of opinions, 

attitude and mood in both spoken and written 

English; some basic knowledge of sounds in 

English, word and sentence stress, and intonation.  

- Skills: Course practice for students: different 

types of speaking tasks and interaction: asking for 

information, expressing simple opinions, offering 

advice in everyday situations; skills to solve 

listening tasks with spoken materials including 

announcements and discussions about everyday 

3 4 

- Rubric 1: Participation: 10% 

- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 

- Rubric 3: Final exam: 60% 



life; meaning inferencing from signs, and reading 

comprehension tasks about newspaper and 

magazines; English sentences construction using 

relevant vocabulary and structure correctly. 

- Ethics and Attitude: Course practice for students: 

self-study skills in general and skills for English  

materials searching and learning in particular. 

28.  Vi sinh vật ứng dụng 

trong chăn nuôi 

- Ethics and Attitude: Course practice for students: 

self-study skills in general and skills for English  

materials searching and learning in particular. 

2 4 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Điểm giữa kỳ (rubric 2): 

30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

29.  Marketing căn bản 1 

Học phần nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản liên quan đến marketing. Bên 

cạnh đó, học phần nhằm tăng cường cho người học 

các kỹ năng như: làm việc theo nhóm, phân tích và 

hoạch định được các chiến lược marketing của các 

doanh nghiệp đồng thời có thái độ và phẩm chất 

đạo đức tốt. 

2 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

30.  Dinh dưỡng động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các chất dinh dưỡng và nhu cầu các chất dinh 

dưỡng của vật nuôi. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng về phân tích, đánh giá chất lượng thức ăn, 

xây dựng nhu cầu dinh dưỡng và chẩn đoán bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng cho vật nuôi mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi, nâng cao sức khỏe của 

vật nuôi và hạn chế ảnh hưởng tiêu cưc̣ từ hoaṭ 

đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng.  

3 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



31.  Chọn lọc và Nhân giống 

vật nuôi  

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các tham số quan hệ di truyền, các phương pháp 

chọn lọc và nhân giống vật nuôi trong công tác 

giống. Người học được rèn luyện các kỹ năng 

phân biệt được các giống vật nuôi và đánh giá khả 

năng sản xuất của chúng; tính toán thành thạo các 

tham số quan hệ di truyền giữa các cá thể và hiệu 

quả chọn lọc. Học phần cũng giúp cho người học 

rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ 

động phối hợp làm việc nhóm. 

3 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

32.  Tâm lý học đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích các khái niệm cơ bản của 

tâm lý học như: bản chất, ý thức, nhận thức, tình 

cảm, nhân cách của con người… Hiểu cách áp 

dụng các kiến thức tâm lý như cảm giác, tri giác, tư 

duy, trí nhớ, xúc cảm, nhân cách, động cơ… vào 

trong cuộc sống. Áp dụng kiến thức lý thuyết về 

các khái niệm tâm lý cơ bản đã học để thực hiện 

các bài tập trong cuốn bài tập thực hành Tâm lý 

học. 

- Về kỹ năng: Ứng xử phù hợp trong các mối quan 

hệ giao tiếp trong các tình huống liên quan đến học 

tập và nghề nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập nâng cao kiến thức về tâm lý con người đồng 

thời chủ động áp dụng các kiến thức liên  

2 4 

- Rubric 1: 10 % 

- Rubric 2: 30 % 

- Rubric 3: 60 % 

33.  
Tập tính và quyền lợi 

động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về tập tính và phúc lợi động vật. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về một số phương pháp 

nghiên cứu tập tính động vật, hiểu được các 

phương pháp đánh giá animal welfare và tập tính 

2 4 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



động vật. Đồng thời giúp cho người học phân biệt 

được tập tính bình thường, bất thường của các vật 

nuôi và các tình huống welfare khác nhau có ảnh 

hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn 

nuôi, các giải pháp cải thiện phúc lợi cho động vật. 

Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện tinh 

thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm. 

34.  Tiếng anh Chăn nuôi 

This course aims to provide students with a range 

of common technical terms which help them to 

read and write professional documents in the 

Animal husbandry sector; identify and apply 

common grammatical phenomena in specialized 

English (tenses of verbs, passive sentences); access 

to scientific style in professional documents in 

English within about 1000 words and apply them 

when writing and speaking scientific literature on 

the Animal husbandry in English. In terms of 

learning responsibility and attitudes, the course 

helps students to demonstrate a sense of learning 

and research to perfect professional knowledge; 

understand the value of collective intelligence, 

assessment capacity and professional activities to 

adapt to different working environments.  

2 5 

Rubric 1. Attendance: 10% 

Rubric 2. Mid-term exam: 30% 

Rubric 3. Final exam: 70% 

35.  
Thiết bị trong công nghệ 

sản xuất thức ăn chăn 

nuôi 

- Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về công nghệ và thiết bị chế biến thức 

ăn chăn nuôi.  

-  Rèn luyện cho người học kỹ năng: lựa chọn quy 

trình công nghệ và hệ thống thiết bị chê biến phù 

hợp cho từng loại thức ăn chăn nuôi; vận hành an 

3 5 

Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần: 10% 

Rubric 2. Thảo luận nhóm: 

20% 

Rubric 3. Thực hành: 20% 



toàn các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất; 

tính toán xác định các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của 

hệ thống thiết bị, đồng thời nâng cao kỹ năng tìm 

tài liệu, tự nghiên cứu và kỹ năng làm việc theo 

nhóm. 

- Hình thành cho người học thái độ: Nghiêm túc, tự 

giác, mạnh dạn tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh 

luận, sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức, từ đó 

hình thành tác phong làm việc theo hướng công 

nghiệp. 

Rubric 4. Kiểm tra cuối kỳ: 

50% 

36.  Cây thức ăn chăn nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh 

thái, giá trị thức ăn của các nhóm cây thức ăn chăn 

nuôi chính ở Việt Nam. Người học được rèn luyện 

các kỹ năng về phương pháp gieo trồng, chăm sóc, 

chế biến/bảo quản và sử dụng các nhóm cây thức 

ăn trên. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ thông qua 

đánh giá project: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 

37.  Thiết kế thí nghiệm 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi, thú y. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử dụng 

các phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí nghiệm 

và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được; xây 

dựng các mô hình thí nghiệm trong chăn nuôi, thú 

y và xử lí dữ liệu thu được từ thí nghiệm một cách 

khoa học, chính xác. Học phần cũng giúp cho 

người học rèn luyện thái độ làm việc độc lập 

nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



38.  Thức ăn chăn nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về đặc điểm của các nhóm thức ăn sử dụng 

trong chăn nuôi. Người học được rèn luyện các kỹ 

năng về phương pháp chế biến thức ăn, sử dụng các 

nguyên liệu thức ăn trong xây dựng khẩu phần ăn, 

nuôi dưỡng vật nuôi phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính 

của vật nuôi, mang laị lơị nhuâṇ cho người chăn 

nuôi và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ 

đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 

39.  Đánh giá chất lượng thức 

ăn 

Người học vận dụng được những kiến thức về 

phân tích, đánh giá chất lượng thức ăn vào lĩnh vực 

quản lý và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng sử dụng 

các phương pháp hiện đại để đánh giá chất lượng 

TACN. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm.  

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm kiểm tra giữa kì (rubric 

2): 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

40.  Hệ thống nông nghiệp 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức về lý thuyết hệ thống, động thái các hệ thống 

nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng vận dụng các phương 

pháp nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vào nghiên 

cứu phát hiện ra những vấn đề cần can thiệp ở môi 

trường nông thôn nhằm đạt được mục tiêu phát 

triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Học phần 

còn nhằm mục tiêu rèn luyện tinh thần tự học, thái 

độ làm việc nghiêm túc với nông dân và trách 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



nhiệm với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông 

thôn.  

41.  Bệnh dinh dưỡng vật nuôi 

Người học vận dụng được những kiến thức về dinh 

dưỡng và bệnh dinh dưỡng của động vật vào chăm 

sóc, nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh do dinh 

dưỡng. Người học được rèn luyện các kỹ năng về 

phát hiện ngăn ngừa các bệnh do dinh dưỡng gây ra 

và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của chúng tới 

hoaṭ đôṇg và môi trường chăn nuôi. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm.   

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

42.  Bệnh truyền nhiễm thú y 

1 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về quá trình phát sinh và lây lan bệnh 

truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; đặc điểm 

một số bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trên đàn 

gia súc, gia cầm và cách thức chẩn đoán, phòng trị 

bệnh truyền nhiễm. 

- Về kỹ năng: Học phần trang bị cho sinh viên 

những kỹ năng chẩn đoán bệnh truyền nhiễm dựa 

vào đặc điểm dịch tễ, triệu chứng, bệnh tích đặc 

trưng của bệnh và phương pháp chẩn đoán trong 

phòng thí nghiệm, phòng và điều trị bệnh truyền  

nhiễm thường gặp ở động vật nuôi tại Việt Nam. 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và tôn trọng phúc lợi động vật 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

43.  Viết tài liệu khoa học 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về viết đề cương nghiên cứu, viết kết quả nghiên 

cứu. Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử 

dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, tìm kiếm, 

2 5 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thảo luận: 

10% 

+ Bài tập nhóm: 10% 



quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện thái độ làm 

việc độc lập nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng 

cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm 

việc nhóm. 

+ Đánh giá thuyết trình: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

44.  Chăn nuôi lợn 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng lợn. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây dựng 

khẩu phần ăn cho lợn, quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính, mang laị 

lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi lợn tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng. 

3 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

45.  Rèn nghề sản xuất thức ăn 

Học phần nhằm giúp người học thực hành các kỹ 

năng về sản xuất, chế biến, sử dụng thức ăn chăn 

nuôi trong nuôi dưỡng gia súc, gia cầm trực tiếp tại 

các cơ sở/trang trại/nông hộ chăn nuôi. Thông qua 

đợt rèn nghề, sinh viên nắm được: thực tế việc sử 

dụng thức ăn chăn nuôi, các phương pháp cũng như 

kế hoạch sản xuất/chế biến thức ăn tại các cơ 

sở/trang trại chăn nuôi. Từ đó, người học nâng cao 

nhận thức và rèn luyện thái độ tích cực để xây 

dựng một nền chăn nuôi sạch và an toàn 

3 6 

- Điểm quá trình (Rubric 1): 

30% 

- Điểm thi cuối kì (rubric 2) : 

70% 

46.  
Thực tập giáo trình chăn 

nuôi 1 

Sinh viên được thực hành thành thạo các quy trình 

kỹ thuật chăn nuôi cơ bản và nâng cao và quản lý 

trang trại tại trại lợn. Sau khi hoàn thành khóa học, 

sinh viên có khả năng áp dụng các kỹ thuật cơ bản 

như kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị 

một số bệnh thông thường. Học phần cũng giúp 

10 6 

- Điểm quá trình: 50% 

+ Chuyên cần và thái độ tham 

dự: 10% 

+ Đánh giá kĩ năng: 40% 

- Điểm cuối kì: 50% 



cho người học có thái độ học tập nghiêm túc, khoa 

học, chủ động; củng cố kỹ năng làm việc nhóm và 

thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và phúc lợi 

động vật. 

            + Báo cáo thực tập và 

thuyết trình: 50% 

47.  Chăn nuôi dê và thỏ 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng dê và thỏ. Người học 

được rèn luyện những kỹ năng cơ bản về tính toán 

phối hợp khẩu phần ăn cho dê thỏ, có khả năng lập 

kế hoạch, tổ chức sản xuất, vận hành và giải quyết 

vấn đề trong trang trại chăn nuôi dê thỏ. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

48.  Thức ăn bổ sung và phụ 

gia 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về cơ chế tác dụng và sử dụng các nhóm 

phụ gia thức ăn chăn nuôi. Người học được rèn 

luyện các kỹ năng về việc xây dựng công thức 

premix khoáng – vitamin cho vật nuôi, sử dụng 

được các chất phụ gia trong chăn nuôi, mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

2 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 

49.  
Quản lý chất thải chăn 

nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức về vai trò, tầm quan trọng và nguyên lý của 

việc quản lý chất thải chăn nuôi; kỹ năng xử lý 

chất thải trong chăn nuôi đảm bảo sức khỏe cho vật 

nuôi và vệ sinh môi trường sinh thái. Có kỹ năng 

2 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Đồ án: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



đánh giá ô nhiễm môi trường chăn nuôi, lập kế 

hoạch, tổ chức điều hành xử lý các chất thải rắn, 

lỏng và khí từ chăn nuôi và công nghệ “sản xuất 

sạch hơn” trong chăn nuôi. Học phần còn nhằm 

mục tiêu rèn luyện tinh thần tự học, thái độ làm 

việc nghiêm túc với nông dân và trách nhiệm với 

việc đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi, con người và 

môi trường sinh thái. 

50.  Chăn nuôi gia cầm 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng gia cầm. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây 

dựng khẩu phần ăn cho gia cầm, quy trình ấp trứng 

nhân tạo; quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm 

phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính của loài chim, mang 

laị lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu 

ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi gia 

cầm tới môi trường. Học phần cũng giúp cho người 

học rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân 

thủ quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

51.  Công nghệ sản xuất thức 

ăn công nghiệp 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các công nghệ chế biến nguyên liệu, quản trị 

nguyên liệu, quản lý nhà máy thức ăn, các dây 

truyền sản xuất và qui trình sản xuất thức ăn chăn 

nuôi công nghiệp. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng về đánh giá chất lượng thức ăn, chế biến 

thức ăn, quản lý nguyên liệu, Nhà máy, vận hành 

các thiết bị chính trong dây truyền sản xuất thức ăn 

chăn nuôi mang laị lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi, 

nâng cao chất lượng thức ăn và hạn chế ảnh hưởng 

tiêu cưc̣ từ hoaṭ đôṇg sản xuất thức ăn chăn nuôi tới 

2 7 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



môi trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định và tăng cường khả năng thích ứng.  

52.  Thực tập giáo trình sản 

xuất thức ăn 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng về đánh giá 

lượng nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi; thử 

nghiệm và đánh giá ảnh hưởng của thức ăn chăn 

nuôi đến năng suất của vật nuôi tại trang trại và 

thực hiện quy trình sản xuất chế biến thức ăn cho 

gia súc gia cầm. Học phần cũng giúp cho người 

học rèn luyện tinh thần thái độ làm việc nghiêm 

túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả năng 

thích ứng, chủ động trong học tập và công việc.  

10 7 

Rubric 1 – Đánh giá thời gian 

tham dự: 10% 

Rubric 2 – Đánh giá của cơ sở 

thực tập: 20% 

Rubric 3 – Báo cáo thu hoạch: 

70% 

53.  Chăn nuôi trâu bò 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng lợn. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây dựng 

khẩu phần ăn cho lợn, quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính, mang laị 

lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi lợn tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng. 

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

54.  Quản lý dư ̣án 

Học phần nhằm dạy cho sinh viên kiến thức chung 

về quản lý dự án, quản lý xây dựng dự án, quản lý 

tổ chức thực thiện dự án; quản lý giám sát đánh giá 

và quản lý kết thúc dự án 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lập 

dự án, kỹ năng xây dựng các kế hoạch dự án và kỹ 

năng xác định các tiêu chí giám sát và đánh giá dự 

3 7 

Rubric 1- Đánh giá tham dự 

lớp: 10% 

Rubric 2: Đánh giá thảo luận 

nhóm và/hoặc thuyết trình: 

30% 

Rubric 3: Đánh giá cuối kỳ 

60% 



án. 

Học phần hình thành cho sinh viên thái độ học tập 

tốt, chủ động, sáng tạo và tự giác làm việc. 

55.  
Nguyên lý và áp dụng hệ 

thống HACCP trong 

SXTĂ 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lập 

dự án, kỹ năng xây dựng các kế hoạch dự án và kỹ 

năng xác định các tiêu chí giám sát và đánh giá dự 

án. 

2 7 

Rubric 2: Đánh giá thảo luận 

nhóm và/hoặc thuyết trình: 

30% 

56.  
Nuôi trồng thuỷ sản đại 

cương 

Học phần hình thành cho sinh viên thái độ học tập 

tốt, chủ động, sáng tạo và tự giác làm việc. 
2 7 

Rubric 3: Đánh giá cuối kỳ 

60% 

57.  Khoá luận tốt nghiệp 

Học phần Khóa luận tốt nghiệp trang bị cho sinh 

viên khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để 

thực hiện một nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực 

chăn nuôi và thú y. Học phần nhằm rèn luyện cho 

sinh kỹ năng làm việc độc lập trong môi trường 

thực tế, các kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng 

hợp thông tin, tư duy phản biện, viết báo cáo và 

trình bày một vấn đề khoa học. Học phần trang bị 

cho sinh viên ý thức tự học, tự nghiên cứu, phát 

triển ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và định 

hướng nghề nghiệp. 

10 8 

Điểm chấm Khóa luận tốt 

nghiệp theo Quy định chấm 

Khóa luận tốt nghiệp của Học 

viện. 

 

4. Ngành Chăn nuôi/Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y POHE 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1.  Triết học Mac-Lênin 

Học phần gồm 3 chương giúp sinh viên hiểu biết 

có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin, 

xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp 

luận biện chứng duy vật. Nội dung bao gồm: Triết 

học và vai trò của triết học trong đời sống; chủ 

3 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý 

thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy 

vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế - xã hội, 

giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, 

ý thức xã hội, triết học về con người. 

2.   Làm việc theo nhóm  

Mô tả vắn tắt nội dung: Khái niệm chung về làm 

việc nhóm; Các giai đoạn hình thành và phát triển 

nhóm; Phương pháp thảo luận nhóm; Các kỹ năng 

làm việc nhóm; Các biện pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động nhóm; Một số công cụ làm việc nhóm. 

Thực hành: Tổ chức hoạt động nhóm, Các kỹ năng 

làm việc nhóm, Điều hành nhóm giải quyết vấn đề 

và lập kế hoạch hoạt động, Các biện pháp nâng cao 

hiệu quả làm việc nhóm, Kỹ năng trình bày báo cáo 

và đánh giá nhóm làm việc. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

3.  Pháp luật đại cương 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có 

kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về một 

số nội dung pháp lý cơ bản và khả năng vận dụng 

nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối 

hợp làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn 

pháp lý trong thực tiễn.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến 

pháp luật; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

4.  Tâm lý học đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích các khái niệm cơ bản của 

tâm lý học như: bản chất, ý thức, nhận thức, tình 

cảm, nhân cách của con người… Hiểu cách áp 

2 1 

- Rubric 1: 10 % 

- Rubric 2: 30 % 

- Rubric 3: 60 % 



dụng các kiến thức tâm lý như cảm giác, tri giác, tư 

duy, trí nhớ, xúc cảm, nhân cách, động cơ… vào 

trong cuộc sống. Áp dụng kiến thức lý thuyết về 

các khái niệm tâm lý cơ bản đã học để thực hiện 

các bài tập trong cuốn bài tập thực hành Tâm lý 

học. 

- Về kỹ năng: Ứng xử phù hợp trong các mối quan 

hệ giao tiếp trong các tình huống liên quan đến học 

tập và nghề nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học 

tập nâng cao kiến thức về tâm lý con người đồng 

thời chủ động áp dụng các kiến thức liên  

5.  Nhập môn chăn nuôi 

Nội dung/Tên chương: Tầm quan trọng về kinh tế 

và xã hội của của vật nuôi; Di truyền và nhân giống 

vật nuôi; Sinh sản vật nuôi; Dinh dưỡng và thức ăn 

chăn nuôi; Tập tính và quyền lợi động vật; Chăn 

nuôi lợn; Chăn nuôi gia cầm; Chăn nuôi trâu bò.   

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

6.  Hóa hữu cơ 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ như mối 

quan hệ giữa cấu trúc và tính chất hóa, tính chất vật 

lí của một số hợp chất hữu cơ hydrocacbon, dẫn 

xuất của hidrocacbon; vai trò, sự tồn tại và một số 

tính chất lí-hóa-sinh của một số nhóm hợp chất 

thiên nhiên. 

Về kĩ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kĩ 

năng tra cứu tài liệu học tập qua sách vở, intenet; kĩ 

năng tổng hợp, hệ thống kiến thức lí thuyết.   

Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên năng 

lực chủ động trong học tập độc lập và làm việc 

nhóm; biết tôn trọng ý kiến của các cá nhân, trung 

thực, cẩn thận khi xử lí kết quả thực nghiệm. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



7.  Hoá phân tích 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên: 

+ Lĩnh hội những kiến thức cơ bản nhất, tương đối 

hệ thống và hiện đại về hóa học phân tích. 

+ Áp dụng được kiến thức lí thuyết đã học phân 

tích được các chỉ tiêu cụ thể liên quan đến ngành 

chuyên môn. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên: 

+ Thực hiện phân tích được các chỉ tiêu phân tích 

trong ngành chuyên môn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần rèn 

luyện cho sinh viên: 

+ Tham gia làm việc nhóm.  

+ Chủ động làm việc độc lập và tôn trọng ý kiến 

của người khác; trung thực, cẩn thận trong báo cáo 

kết quả thí nghiệm. 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

8.  Tiếng anh bổ trơ ̣

Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ 

bản đối với sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt 

Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài trong bài thi 

năng lực Tiếng Anh theo khung tham chiếu châu 

Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và 

Đọc hiểu); Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi 

phần gồm một số bài tập theo các dạng bài có thể 

xuất hiện trong bài thi năng lực Tiếng Anh theo 

khung tham chiếu châu Âu.  

1   

Học phần không tính điểm, chỉ 

là học phần điều kiện cho kỳ 

thi đầu vào xếp lớp của toàn 

học viện. Sinh viên không 

tham gia học phần này đều 

không được tham dự kỳ thi đầu 

vào xếp lớp của Học viện. 

9.  Sinh học đại cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

+ Cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế 

bào; sự khác nhau giữa tế bào prokaryote và 

eukaryote, giữa tế bào động vật và tế bào thực vật 

+ Các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



thể sinh vật (trao đổi chất, đồng hóa, dị hóa, cảm 

ứng, thích nghi...)  

+ Cơ sở khoa học của các hình thức sinh sản của 

sinh vật; các giai đoạn trong quá trình tiến hóa của 

sinh giới 

+ Mối liên hệ giữa các quá trình sinh học với các 

hình thức nhân giống cây trồng và vật nuôi, bảo 

quản chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 

bảo vệ môi trường. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

+ Sử dụng thành thạo kính hiển vi và các thiết bị cơ 

bản trong thực hành sinh học 

+ Làm các tiêu bản hiển vi 

+ Làm việc nhóm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động học tập, tích lũy kiến thức và học tập 

suốt đời  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui trong học lý 

thuyết và thực hành. 

10.  Kinh tế chính trị Mac-

Lênin 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những tri 

thức cơ bản cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới và đất 

nước ngày nay; Hình thành tư duy, kỹ năng phân 

tích, đánh giá, nhận diện các quan hệ lợi ích kinh tế 

trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Góp 

phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác 

- Lênin và trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí 

việc làm và cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 

3 2 

- Tham dự lớp: 10% 

- Thi giữa ký: 30% 

- Thi cuối kì: 60% 



11.  Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Bên cạnh đó, học phần rèn cho sinh viên kỹ năng 

làm việc nhóm, tổng hợp tài liệu, kỹ năng thuyết 

trình và tạo cho sinh viên tư duy logic và say mê 

tìm hiểu các cơ chế sinh học để giải thích các hiện 

tượng phức tạp liên quan đến nhiều quá trình khác 

nhau ở mức độ phân tử 

2 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

12.  Tiếng Anh 0 

Học phần gồm các phần thực hành kỹ năng Nghe - 

Nói - Đọc - Viết và giới thiệu từ vựng, ngữ pháp 

gắn với chủ đề bài học: làm quen và giới thiệu bản 

thân, kể về công việc hàng ngày, cùng đi mua sắm, 

kể về gia đình. Sinh viên sử dụng vốn từ vựng đã 

học và cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại đơn, “there 

is/are” và các tính từ sở hữu/đại từ sở hữu để luyện 

các câu giao tiếp, nghe hiểu đoạn hội thoại đơn 

giản và viết các đoạn ngắn trong tình huống gắn 

với chủ đề bài học.  

2 2 

Điểm chuyên cần + bài tập về 

nhà 10%, Điểm thảo luận: 

20%, Điểm kiểm tra giữa kì: 

20%, Điểm kiểm tra cuối kì: 

50%. 

13.  Tin học ứng dụng 

Các khái niệm cơ bản; Cơ sở toán học của máy 

tính; Cấu trúc máy tính; Hệ điều hành; Internet; 

Thực hành sử dụng phần mềm Word để soạn soạn 

thảo văn bản; Sử dụng phần mềm PowerPoint để 

tạo bản thuyết trình; Sử dụng phần mềm Excel để 

tạo bảng tính và thực hiện các tính toán, xử lý và 

tổng hợp số liệu, vẽ biểu đồ. Tên chương: Giới 

thiệu chung; Cấu trúc máy tính; Hệ điều hành; 

Internet; Word; PowerPoint; Excel.  

2 2 

- Dự lớp: 0,1 

- Bài tập: 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ: 0,2 

- Thi hết học phần: 0,6 

14.  Động vật học 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động sống, hệ thống 

phân loại và nguồn gốc tiến hóa của các ngành 

trong giới động vật. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng giải phẫu, quan sát, phân tích các mẫu 

3 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



động vật. Học phần cũng giúp người học rèn luyện 

tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định 

và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối 

hợp làm việc nhóm. 

15.  Hoá sinh đại cương 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

của sự sống về mặt hóa học.  Người học được rèn 

luyện các kỹ năng nhằm vận dụng những kiến thức 

đó trong thực tiễn sản xuất để điều khiển sinh 

trưởng và phát triển ở vật nuôi theo hướng bền 

vững. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện thái độ làm việc độc lập nghiêm túc, tuân 

thủ quy định và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

2 2 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

16.  Giải phẫu vật nuôi 1 

- Kiến thức:  

+ Trình bày được cấu tạo thực thể của cơ thể theo 

hệ cơ quan  

+ Phân tích được mối liên hệ về vị trí, chức năng 

giữa các cơ quan trong từng hệ cơ quan; giữa các 

hệ cơ quan trong cơ thể 

- Kỹ năng: 

+ Xác định được vị trí; mô tả được hình thái và cấu 

tạo đại thể; hiểu được các chức năng chính của các 

cơ quan thuộc từng hệ cơ quan trong cơ thể động 

vật có vú và gia cầm. 

+ So sánh và nhận biết các cơ quan thuộc các hệ cơ 

quan của một số động vật nuôi chính: Lợn, Bò, 

Chó, Mèo 

+ Thực hiện được các thao tác mổ, bóc tách cơ thể 

động vật 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

     Tỉ mỉ, cẩn thận, không ngại khó 

3 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



17.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng phân tích và giải quyết vấn đề theo Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

thực hiện các giá trị trong Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2 3 

- Rubric 1 (chuyên cần): 10 % 

- Rubric 2 (thuyết trình nhóm): 

30 % 

- Rubric 3 (đánh giá cuối kì): 

60 % 

18.  Giao tiếp và đàm phán 

trong kinh doanh  

a) Về kiến thức 

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả 

năng vận dụng những kiến thức về giao tiếp và 

đàm phán để giải quyết tốt các tình huống giao tiếp 

điển hình trong xã hội và kinh doanh, đặc biệt là 

(1) giao tiếp trong môi trường công sở; (2) Đàm 

phán giá cả; (3) Thương lượng trong bán hàng lẻ. 

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có khả năng so sánh các 

kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong các tình 

huống kinh doanh, từ đó đưa ra được ứng xử phù 

hợp nhằm đạt được mục tiêu giao tiếp và đàm 

phán. 

b) Về kỹ năng 

- Sinh viên sẽ có khả năng thực hiện các kỹ năng 

một cách tương đối độc lập. Các kỹ năng này gồm: 

(1) Kỹ năng giao tiếp như kỹ năng lắng nghe, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời, 

v.v; (2) Kỹ năng đàm phán giá cả và đàm phán 

trong bán hàng. 

- Sinh viên sẽ có khả năng phối hợp với các thành 

viên trong nhóm để thực hiện các bài tập tình 

huống đóng vai về giao tiếp và đàm phán kinh 

doanh. Thông qua đó cải thiện kỹ năng phối hợp 

nhóm trong việc giao tiếp, ứng xử, đàm phán v.v., 

2 3 

- Điểm chuyên cần: hệ số 0,1 

- Điểm thảo luận, thực hành 

tình huống: hệ số 0,3 

- Điểm thi hết học phần: hệ số 

0,6 



và thực hành những tình huống giả định sao cho 

thực tế nhất. 

c) Về thái độ:  

 Sinh viên sẽ có thái độ tích cực và chủ động trong 

giao tiếp và đàm phán trong môi trường học tập, 

môi trường xã hội và môi trường công tác nhằm 

phục vụ tốt công việc và các mục tiêu phát triển cá 

nhân 

19.   Tiếng Anh 1  

- Knowledge: Course provides students with basic 

English grammar knowledge and the amount of 

vocabulary needed to communicate in simple 

situations aboutsuch familiar topics as jobs, 

holiday, cities, wildlife, and sports 

- Skills: Course provides students with practising 

their listening, speaking, reading, and writing skills 

with some certain mentioned topics at pre-

intermediate level 

- Ethics and Attitude: Course provides students 

with performing the habits of life-long learning 

3 3 

- Rubric 1: Participation: 10% 

- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 

- Rubric 3: Final exam: 60% 

20.   Di truyền động vật   

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về di truyền động vật. Người học được rèn luyện 

các kỹ năng về di truyền chọn giống. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

21.   Sinh lý động vật 1  

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về sinh lý hệ thống các cơ quan điều khiển cơ thể 

vật nuôi như sinh lý hệ thần kinh và sinh lý nội tiết. 

Người học được rèn luyện kỹ năng xác định chức 

2 3 

- Điểm quá trình: 30% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Thực hành và kiểm tra giữa 



năng sinh lý bình thường của hệ thống thần kinh và 

nội tiết của vật nuôi. Học phần giúp cho người học 

rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng phúc 

lợi động vật. 

kỳ: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 70% 

22.   Vi sinh vật đại cương  

Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến hoạt 

động sống của các nhóm vi sinh vật; Vai trò, vị trí 

của vi sinh vật để ứng dụng vào các hoạt động chế 

biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng như kiểm 

soát vệ sinh chuồng trại và an toàn dịch bệnh trong 

chăn nuôi. Từ đó, người học nâng cao nhận thức và 

rèn luyện thái độ tích cực để xây dựng một nền 

chăn nuôi sạch và an toàn 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Đánh giá giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

23.  Hoá sinh động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về trao đổi chất, tiêu hóa và hấp thu ở động vật. 

Người học được rèn luyện kỹ năng áp dụng quá 

trình chuyển hóa các chất trong cơ thể để điều 

khiển sinh trưởng và phát triển ở vật nuôi theo 

hướng bền vững. Bên cạnh đó, học phần giúp 

người học có kỹ năng làm việc nhóm và rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định. 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thực hành: 

10% 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

24.  
Tập tính và quyền lợi 

động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về tập tính và phúc lợi động vật. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về một số phương pháp 

nghiên cứu tập tính động vật, hiểu được các 

phương pháp đánh giá animal welfare và tập tính 

động vật. Đồng thời giúp cho người học phân biệt 

được tập tính bình thường, bất thường của các vật 

nuôi và các tình huống welfare khác nhau có ảnh 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn 

nuôi, các giải pháp cải thiện phúc lợi cho động vật. 

Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện tinh 

thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm. 

25.  
Nuôi trồng thuỷ sản đại 

cương 

Học phần nhằm dạy cho sinh viên những kiến thức 

và nguyên lý cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản. Người 

học xong môn học này có khả năng lựa chọn được 

các loài thuỷ sản nuôi, đánh giá được chất lượng 

con giống thuỷ sản để áp dụng vào mô hình nuôi, 

hiểu biết quản lý được các chỉ tiêu môi trường 

nước ao nuôi; Hiểu biết về kỹ thuật nuôi, dinh 

dưỡng và thức ăn của động vật thuỷ sản; Hiểu biết 

và áp dụng phòng bệnh cho động vật thuỷ sản. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

26.  Đa dạng sinh học 

Mục tiêu: Học phần nhằm nhằm trang bị cho người 

học những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, 

vai trò và thực trạng của đa dạng sinh học trên thế 

giới và Việt Nam, các nguyên nhân dẫn đến suy 

thoái và các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học. 

Người học được rèn luyện kỹ năng đánh giá thực 

trạng đa dạng sinh học ở địa phương và đưa ra các 

biện pháp bảo tồn phù hợp. Đồng thời học phần 

rèn luyện tinh thần yêu quý, giữ gìn, bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên.   

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

27.  Tiếng Anh 2 

- Knowledge: Course provided for students: some 

vocabulary and grammar to understand factual 

information and show awareness of opinions, 

attitude and mood in both spoken and written 

English; some basic knowledge of sounds in 

3 4 

- Rubric 1: Participation: 10% 

- Rubric 2: Mid-term exam: 

30% 

- Rubric 3: Final exam: 60% 



English, word and sentence stress, and intonation.  

- Skills: Course practice for students: different 

types of speaking tasks and interaction: asking for 

information, expressing simple opinions, offering 

advice in everyday situations; skills to solve 

listening tasks with spoken materials including 

announcements and discussions about everyday 

life; meaning inferencing from signs, and reading 

comprehension tasks about newspaper and 

magazines; English sentences construction using 

relevant vocabulary and structure correctly. 

- Ethics and Attitude: Course practice for students: 

self-study skills in general and skills for English  

materials searching and learning in particular. 

28.  Sinh lý động vật 2 

Học phần giúp người học đạt được những kiến 

thức cơ bản về sinh lý hệ thống các cơ quan chức 

năng như Sinh lý tiêu hóa –hấp thu; Sinh lý máu; 

Sinh lý tuần hoàn; Sinh lý hô hấp; Sinh lý sinh sản; 

Sinh lý bài tiết. Từ đó người học có thể áp dụng 

các hiểu biết và kỹ năng vào thực tiễn chăn nuôi 

thú y Học phần cũng giúp cho người học rèn luyện 

thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và 

tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp 

làm việc nhóm.  

2 4 

- Điểm quá trình: 30 % 

+ Điểm tham dự lớp: 10% 

+Điểm kiểm tra giữa kì: 20% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 70% 

29.  
Chọn lọc và nhân giống 

vật nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các tham số quan hệ di truyền, các phương pháp 

chọn lọc và nhân giống vật nuôi trong công tác 

giống. Người học được rèn luyện các kỹ năng 

phân biệt được các giống vật nuôi và đánh giá khả 

năng sản xuất của chúng; tính toán thành thạo các 

tham số quan hệ di truyền giữa các cá thể và hiệu 

3 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



quả chọn lọc. Học phần cũng giúp cho người học 

rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ 

động phối hợp làm việc nhóm. 

30.  
Thiết kế thí nghiệm chăn 

nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi, thú y. 

Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử dụng 

các phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí nghiệm 

và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được; xây 

dựng các mô hình thí nghiệm trong chăn nuôi, thú 

y và xử lí dữ liệu thu được từ thí nghiệm một cách 

khoa học, chính xác. Học phần cũng giúp cho 

người học rèn luyện thái độ làm việc độc lập 

nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

2 4 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

31.  Thú y cơ bản 

- Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên kiến 

thức về  

+  Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi, triệu chứng 

của bệnh, cách khám bệnh cho vật nuôi, các nhóm 

thuốc thường dùng và cách sử dụng thuốc để chữa 

bệnh cho vật nuôi, biện pháp phòng bệnh và điều 

trị một số bệnh thường gặp ở vật nuôi nước ta hiện 

nay. 

+ Tổ chức, thiết kế, quản lý các hoạt động chăn 

nuôi, thú y. 

- Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng về cách khám bệnh, chẩn đoán, phòng và  

điều trị bệnh ở vật nuôi. 

- Thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ 

tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách 

nhiệm tôn trọng phúc lợi động vật. 

2 4 

- Rubric 1: đánh giá chuyên 

cần (5%) 

- Rubric 2: đánh giá giữa kì 

bằng bài thi tự luận hoặc trắc 

nghiệm (10%) 

- Rubric 3: đánh giá thực hành 

(25%) 

- Rubric 4: đánh giá cuối kỳ 

bằng bài thi tự luận (60%) 



32.  
Vi sinh vật ứng dụng 

trong chăn nuôi 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức 

cơ bản về ứng dụng VSV có lợi trong bảo quản, 

chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến các sản phẩm 

sinh học sử dụng trong chăn nuôi và xử lý chất thải 

chăn nuôi. Học phần cũng giúp người học thực 

hiện các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu VSV, 

rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc nhóm và có ý 

thức, tinh thần bảo vệ môi trường. 

2 4 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Điểm giữa kỳ (rubric 2): 

30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

33.  Dược và độc chất học thú 

y 

- Về kiến thức: học phần cung cấp cho người hoc̣ 

kiến thức cơ bản về thuốc thú y và các chất độc 

trong chăn nuôi thú y, từ đó nắm được chỉ định, 

chống chỉ định, hiểu được nguyên tắc sử dụng 

thuốc trong phòng và trị bệnh cho vật nuôi và hiểu 

được những nguy cơ gây độc, cũng như cách 

phòng tránh ảnh hưởng của chất độc lên vật nuôi. 

- Về kỹ năng: học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng sử dụng thuốc, cũng như nhận diện và hạn 

chế các nguy cơ chất độc gây ảnh hưởng lên vật 

nuôi, từ đó hạn chế rủi ro cho con người.  

- Về thái độ: học phần hình thành cho sinh viên 

thái độ cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình sử 

dụng thuốc và hạn chế ảnh hưởng của chất độc trên 

động vật, nhằm vừa bảo về sức khỏe của động vật 

lại vừa bảo vệ sức khỏe của con người.  

2 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

34.  
Nguyên lý marketing và 

hệ thống thị trường nông 

sản 

Giúp cho sinh viên hiểu và vận dụng  được các 

nguyên lý cơ bản của marketing và đặc điểm hệ 

thống thị trường nông sản; hình thành kỹ năng 

phân tích chiến lược marketing hỗn hợp và thị 

trường nông sản. Tên chương: Tổng quan về 

marketing; Chiến lược Marketing hỗn hợp; Cung 

cầu và giá cả trên thị trường nông sản thực phẩm; 

2 4 

Tham gia hệ số 0,1; tiểu 

luận/kiểm tra giữa kỳ 0,3; thi 

cuối kỳ 0,6.  



Cấu trúc thị trường và đặc điểm cạnh tranh trong 

thị trường nông sản; Marketing một số nông sản 

thực phẩm 

35.  Viết tài liệu khoa học 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về viết đề cương nghiên cứu, viết kết quả nghiên 

cứu. Người học được rèn luyện các kỹ năng về sử 

dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, tìm kiếm, 

quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo. Học phần 

cũng giúp cho người học rèn luyện thái độ làm 

việc độc lập nghiêm túc, tuân thủ quy định và tăng 

cường khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm 

việc nhóm. 

2 4 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thảo luận: 

10% 

+ Bài tập nhóm: 10% 

+ Đánh giá thuyết trình: 20% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

36.  Dinh dưỡng động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các chất dinh dưỡng và nhu cầu các chất dinh 

dưỡng của vật nuôi. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng về phân tích, đánh giá chất lượng thức ăn, 

xây dựng nhu cầu dinh dưỡng và chẩn đoán bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng cho vật nuôi mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi, nâng cao sức khỏe của 

vật nuôi và hạn chế ảnh hưởng tiêu cưc̣ từ hoaṭ 

đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng.  

3 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

37.  Vệ sinh thú y 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

lý thuyết và kỹ năng thực hành chuyên môn về việc 

áp dụng các nguyên lý khoa học nhằm thiết lập, 

duy trì môi trường sống phù hợp với động vật nuôi, 

giảm thiểu các yếu tố rủi ro do tác động bất lợi của 

môi trường vì mục đích nâng cao năng suất chăn 

2 5 

- Rubric1: chuyên cần: 10 % 

- Rubric 2: kiểm tra giữa kỳ: 

30 % 

- Rubric 3: thi cuối kỳ: 60 % 



nuôi, chất lượng vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

dịch bệnh. Rèn luyện khả năng tự học, có khả năng 

áp dụng các nguyên tắc vệ sinh thú y trong chăn 

nuôi, giết mổ, chế biến thực phẩm nguồn gốc động 

vật. 

38.  Sinh sản gia súc 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức về sinh lý sinh sản gia súc và các kỹ thuật sinh 

sản ứng dụng trên gia súc; rèn luyện cho sinh viên 

các kỹ năng về công nghệ sinh sản trên gia súc và 

như kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật sử dụng 

hormone sinh sản trong chăn nuôi – thú y, công 

nghệ cấy truyền phôi và điều khiển giới tính trong 

sinh sản vật nuôi 

3 5 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

39.  
Bệnh truyền nhiễm thú y 

1 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về quá trình phát sinh và lây lan bệnh 

truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; đặc điểm 

một số bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trên đàn 

gia súc, gia cầm và cách thức chẩn đoán, phòng trị 

bệnh truyền nhiễm. 

- Về kỹ năng: Học phần trang bị cho sinh viên 

những kỹ năng chẩn đoán bệnh truyền nhiễm dựa 

vào đặc điểm dịch tễ, triệu chứng, bệnh tích đặc 

trưng của bệnh và phương pháp chẩn đoán trong 

phòng thí nghiệm, phòng và điều trị bệnh truyền  

nhiễm thường gặp ở động vật nuôi tại Việt Nam. 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và tôn trọng phúc lợi động vật 

3 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

40.  
Quản lý trang trại chăn 

nuôi 

Nội dung: Nắm được đặc điểm tổ chức sản xuất 

của các trang trại chăn nuôi và thị trường sản phẩm 
2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 



chăn nuôi, những nguyên tắc và phương pháp xây 

dựng và quản lý các trang trại chăn nuôi. Tên 

chương: Thị trường sản phẩm và tổ chức trang trại 

chăn nuôi; Quản lý trang trại chăn nuôi; Nguyên 

tắc và phương pháp quản lý kinh tế trang trại chăn 

nuôi; Xây dựng trang trại chăn nuôi; Thực hành 

quản lý trang trại chăn nuôi. Phương pháp giảng 

dạy: Thuyết trình kết hợp với liên hệ với các tình 

huống trong thực tiễn, thảo luận nhóm, seminar, 

thực hành tại các trang trại chăn nuôi. Phương pháp 

đánh giá: Theo quy định của học viện và dựa vào 

cả lý thuyết và báo cáo thực hành. 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

41.  Hệ thống nông nghiệp 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức về lý thuyết hệ thống, động thái các hệ thống 

nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng vận dụng các phương 

pháp nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vào nghiên 

cứu phát hiện ra những vấn đề cần can thiệp ở môi 

trường nông thôn nhằm đạt được mục tiêu phát 

triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Học phần 

còn nhằm mục tiêu rèn luyện tinh thần tự học, 

thái độ làm việc nghiêm túc với nông dân và trách 

nhiệm với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông 

thôn.  

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

42.  Bệnh dinh dưỡng vật nuôi 

Đại cương về bệnh dinh dưỡng; Một số bệnh do 

thiếu và thừa các chất dinh dưỡng; Độc tố nấm 

mốc trong thức ăn chăn nuôi;  Kim loại nặng trong 

thức ăn chăn nuôi và nước uống; Một số chất có 

hại trong thức ăn chăn nuôi: chất có hại trong thức 

ăn nguồn gốc thực vật, động vật; Một số bệnh trao 

đổi chuyển hoá ở động vật nuôi.  

2 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



43.  Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu 

biết có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 

cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng từ 

năm 1930 đến nay và những bài học lớn về sự lãnh 

đạo của Đảng. Hình thành tư duy, kỹ năng phân 

tích, đánh giá, vận dụng nhận thức lịch sử vào công 

tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

của Đảng. Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan của lịch sử, nâng cao tinh thần yêu nước, tự 

hào dân tộc; tạo niềm tin của người học đối với sự 

lãnh đạo của Đảng, trở thành công dân có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt. 

2 5 

- Tham dự lớp: 10% 

-  Thi giữa kì: 30% 

- Thi cuối kì: 60% 

44.  
Chuyển giao kỹ thuật 

chăn nuôi 

Nắm được đặc điểm các hệ thống chăn nuôi, cách 

tiếp cận và phương pháp tổ chức và quản lý các 

chương trình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi. Tên 

chương: Khái niệm và vai trò của chuyển giao kỹ 

thuật chăn nuôi; Nguyên tắc và cách tiếp cận khi 

chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi; Tính đa dạng của 

các hệ thống chăn nuôi và các phương pháp chuyển 

giao kỹ thuật chăn nuôi; Lập kế hoạch, tổ chức và 

quản lý các chương trình chuyển giao kỹ thuật 

chăn nuôi.  

2 6 

- Thảo luận, tiểu luận 0.2 

- Bài tập 0.1 

- Thi giữa kỳ: 0.2 

- Thi hết học phần/môn 0.5 

45.  Thức ăn chăn nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về đặc điểm của các nhóm thức ăn sử dụng 

trong chăn nuôi. Người học được rèn luyện các kỹ 

năng về phương pháp chế biến thức ăn, sử dụng 

các nguyên liệu thức ăn trong xây dựng khẩu phần 

ăn, nuôi dưỡng vật nuôi phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ 

tính của vật nuôi, mang laị lơị nhuâṇ cho người 

chăn nuôi và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của 

hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần 

3 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 



cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

46.  
Công nghệ sản xuất thức 

ăn công nghiệp 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về các công nghệ chế biến nguyên liệu, quản trị 

nguyên liệu, quản lý nhà máy thức ăn, các dây 

truyền sản xuất và qui trình sản xuất thức ăn chăn 

nuôi công nghiệp. Người học được rèn luyện các 

kỹ năng về đánh giá chất lượng thức ăn, chế biến 

thức ăn, quản lý nguyên liệu, Nhà máy, vận hành 

các thiết bị chính trong dây truyền sản xuất thức ăn 

chăn nuôi mang laị lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi, 

nâng cao chất lượng thức ăn và hạn chế ảnh hưởng 

tiêu cưc̣ từ hoaṭ đôṇg sản xuất thức ăn chăn nuôi 

tới môi trường. Học phần cũng giúp cho người học 

rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định và tăng cường khả năng thích ứng.  

2 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

47.  
Thực tập giáo trình sản 

xuất thức ăn chăn nuôi 

Tìm hiểu và tham gia sản xuất thức ăn chăn nuôi ở 

trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tìm hiểu quy 

trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp. 

Phương pháp giảng dạy: thực hành, khảo sát mô 

hình sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà máy. Cuối 

đợt thực tập sinh viên nộp báo cáo 

3 6 

Rubric 1 – Đánh giá thời gian 

tham dự: 10% 

Rubric 2 – Đánh giá của cơ sở 

thực tập: 20% 

Rubric 3 – Báo cáo thu hoạch: 

70% 

48.  Chăn nuôi dê và thỏ 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng dê và thỏ. Người học 

được rèn luyện những kỹ năng cơ bản về tính toán 

phối hợp khẩu phần ăn cho dê thỏ, có khả năng lập 

kế hoạch, tổ chức sản xuất, vận hành và giải quyết 

vấn đề trong trang trại chăn nuôi dê thỏ. Học phần 

2 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



cũng giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm 

việc nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường 

khả năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc 

nhóm. 

49.  Cây thức ăn chăn nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh 

thái, giá trị thức ăn của các nhóm cây thức ăn chăn 

nuôi chính ở Việt Nam. Người học được rèn luyện 

các kỹ năng về phương pháp gieo trồng, chăm sóc, 

chế biến/bảo quản và sử dụng các nhóm cây thức 

ăn trên. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

2 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ thông qua 

đánh giá project: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 

50.  
Thức ăn bổ sung và phụ 

gia 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

cơ bản về cơ chế tác dụng và sử dụng các nhóm 

phụ gia thức ăn chăn nuôi. Người học được rèn 

luyện các kỹ năng về việc xây dựng công thức 

premix khoáng – vitamin cho vật nuôi, sử dụng 

được các chất phụ gia trong chăn nuôi, mang laị lơị 

nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi 

trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

2 6 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kỳ: 60% 

51.  Lập và phân tích dự án 

kinh doanh 

Môn học sẽ cũng cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về dự án nói chung và dự án kinh 

doanh nói riêng bao gồm các loại dự án kinh 

doanh, biết và vận dụng cách thức lập dự án kinh 

2 6 
Tham gia: 10%; bài tâp̣ nhóm: 

40%, thi: 50%.  



doanh, biết và vận dụng cách thức phân tích tính 

khả thi của dự án kinh doanh ở các khía cạnh kỹ 

thuật công nghệ, tài chính, kinh tế xã hội và môi 

trường, rủi ro. Tên chương: Tổng quan về dự án; 

Lập dự án kinh doanh (DAKD); Phân tích kỹ thuật 

công nghệ DAKD; Phân tích tài chính DAKD; 

Phân tích kinh tế xã hội và môi trường DAKD; 

Phân tích rủi ro DAKD;  

52.  Chăn nuôi lợn 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng lợn. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây dựng 

khẩu phần ăn cho lợn, quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính, mang laị 

lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi lợn tới 

môi trường. Học phần cũng giúp cho người học 

rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng. 

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

53.  Chăn nuôi gia cầm 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng gia cầm. Người học 

được rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây 

dựng khẩu phần ăn cho gia cầm, quy trình ấp trứng 

nhân tạo; quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm 

phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính của loài chim, mang 

laị lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu 

ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi gia 

cầm tới môi trường. Học phần cũng giúp cho người 

học rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, tuân 

thủ quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm. 

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



54.  Chăn nuôi trâu bò 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức 

về chăm sóc và nuôi dưỡng lợn. Người học được 

rèn luyện các kỹ năng về chọn giống, xây dựng 

khẩu phần ăn cho lợn, quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng lợn phù hơp̣ với sinh lý, tâp̣ tính, mang laị 

lơị nhuâṇ cho người chăn nuôi và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi lợn tới 

môi trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng. 

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

55.  Thực tập giáo trình chăn 

nuôi 1 

Thực hành chọn giống, chế biến thức ăn, chăm sóc 

nuôi dưỡng các loại lợn, quy trình vệ sinh thú y; 

Đánh giá năng suất và hiệu quả chăn nuôi 

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

56.  
Thực tập giáo trình chăn 

nuôi 2 

Thực hành chọn giống, chế biến thức ăn, chăm sóc 

nuôi dưỡng các loại gia cầm/gia súc nhai lại, quy 

trình vệ sinh thú y; đánh giá năng suất và hiệu quả 

chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm.  

3 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

57.  Chăn nuôi đà điểu, bồ câu 

và chim cút  

Học phần nhằm giúp người học đạt được những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăn nuôi đà điểu, 

chim cút và bồ câu để có khả năng vận dụng được 

những nội dung chính của môn học vào thực tiễn 

sản xuất và nghề nghiệp: Tầm quan trọng, những 

đặc điểm cơ bản của đà điểu, chim cút và bồ câu; 

Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, sức sản xuất của 

một số giống đà điểu, chim cút và bồ câu quan 

trọng và phổ biến nhất; Cách xác định nhu cầu dinh 

dưỡng và tạo thức ăn để chăn nuôi các loại đà điểu, 

chim cút và bồ câu; Kỹ thuật ấp trứng; Kỹ thuật 

chăn nuôi đà điểu, bồ câu và chim cút; Cách lập kế 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 



hoạch, tổ chức sản xuất, vận hành và giải quyết vấn 

đề trong trang trại chăn nuôi. Đồng thời, giúp 

người học có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ chăn nuôi đà điểu, bồ câu và chim cút; 

có sáng kiến, có khả năng tự định hướng, thích 

nghi, tự học tập, tự giải quyết vấn đề và tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn, kỹ năng trong chăn nuôi đà điểu, 

chim cút và bồ câu. 

58.  Quản lý chất thải chăn 

nuôi 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến 

thức về vai trò, tầm quan trọng và nguyên lý của 

việc quản lý chất thải chăn nuôi; kỹ năng xử lý 

chất thải trong chăn nuôi đảm bảo sức khỏe cho vật 

nuôi và vệ sinh môi trường sinh thái. Có kỹ năng 

đánh giá ô nhiễm môi trường chăn nuôi, lập kế 

hoạch, tổ chức điều hành xử lý các chất thải rắn, 

lỏng và khí từ chăn nuôi và công nghệ “sản xuất 

sạch hơn” trong chăn nuôi. Học phần còn nhằm 

mục tiêu rèn luyện tinh thần tự học, thái độ làm 

việc nghiêm túc với nông dân và trách nhiệm với 

việc đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi, con người và 

môi trường sinh thái. 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm quá trình/Đồ án: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

59.  Khoá luận tốt nghiệp 

Học phần Khóa luận tốt nghiệp trang bị cho sinh 

viên khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để 

thực hiện một nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực 

chăn nuôi và thú y. Học phần nhằm rèn luyện cho 

sinh kỹ năng làm việc độc lập trong môi trường 

thực tế, các kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng 

hợp thông tin, tư duy phản biện, viết báo cáo và 

trình bày một vấn đề khoa học. Học phần trang bị 

cho sinh viên ý thức tự học, tự nghiên cứu, phát 

10 8 

Điểm chấm Khóa luận tốt 

nghiệp theo Quy định chấm 

Khóa luận tốt nghiệp của Học 

viện. 



triển ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và định 

hướng nghề nghiệp. 

 

 

5. Ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 
Hóa sinh động vật nâng 

cao 

 Lý giải và vận dụng được những kiến thức về 

chuyển hóa protein, tác động của hormone, sự vận 

chuyển các chất qua màng và sự trao đổi chất và 

năng lượng ở động vật. 

2   1 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thực hành: 10% 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60%  

2 Sinh lý động vật nâng cao 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến 

thức bổ sung (ngoài những nội dung đã học ở bậc 

đại học), cập nhật và nâng cao về các lĩnh vực tiêu 

hoá và hấp thu ở động vật dạ dày đơn và động vật 

nhai lại (trâu, bò và dê). 

 

- Về kỹ năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ chế của 

quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng ở 

động vật dạ dày đơn, động vật nhai lại. Đồng thời 

nắm rõ mới quan hệ của các quá trình tiêu hóa, hấp 

thu cũng như các yếu tố ảnh hưởng. 

 

 2 1  

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Tiểu luận: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60%  



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học làm 

chủ được lĩnh vực chuyên môn, ứng dụng được 

trong thực tiễn nuôi dưỡng động vật.  

3 
Dinh dưỡng động vật 

nâng cao 

- Về kiến thức: Đánh giá, lựa chọn và vận dụng 

thành thạo những tiến bộ mới trong dinh dưỡng 

động vật vào nuôi dưỡng vật nuôi.  

- Về kỹ năng: Kết hợp được các kiến thức về dinh 

dưỡng vào chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Rèn luyện 

kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

2 1 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời 

gian quy định mới được phép dự thi 

hết học phần. 

- Tiểu luận/seminar: Mỗi học viên 

phải viết ít nhất 1 bài tiểu luận 

chuyên đề. 

- Thi hết học phần: Học viên phải 

dự thi hết học phần dưới hình thức 

thi viết hoặc vấn đáp sau khi đã 

hoàn thành các nội dung học, tiểu 

luận. 

4 
Di truyền số lượng ứng 

dụng trong chăn nuôi  

- Về kiến thức: Học viên nắm được những kiến 

thức cơ bản về di truyền số lượng, nắm vững được 

cơ sở khoa học của việc ứng dụng những kiến thức 

di truyền quần thể, di truyền số lượng trong chọn lọc 

và nhân giống vật nuôi 

- Về kỹ năng: Áp dụng và có khả năng phân 

tích trong đánh giá, chọn giống, và bảo tồn nguồn 

gen vật nuôi 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự định 

hướng, phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với 

môi trường làm việc năng lực dẫn dắt chuyên môn 

trong lĩnh vực quan tâm để xử lý các vấn đề phát 

sinh trong thực tiễn 

2 1 
Đánh giá theo qui định chung của 

Học viện 



5 
Chọn lọc và nhân giống 

vật nuôi 

 - Về kiến thức: Học viên tính toán và tổng 

hợp được các phương pháp chọn lọc vật nuôi: dựa 

vào chỉ số chọn lọc và ước tính giá trị giống; Tổng 

hợp và đánh giá được những tiến bộ mới trong Nhân 

giống thuần chủng và lai giống. 

- Về kỹ năng: Có các kỹ năng chuyên sâu về tính 

toán chi số chọn lọc, giá trị giống theo các mô hình 

khác nhau, giúp học viên hiểu và đánh giá được cơ 

sở khoa học của chọn lọc vật nuôi.   

- Về các mục tiêu khác: tạo điều kiện để Học viên 

có tình cảm, thái độ học tập nghiêm túc, khoa học 

và chủ động. 

2 1 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời 

gian quy định mới được phép dự thi 

hết học phần. 

- Thực hành: Hoàn thành các bài 

tập 

- Kiểm tra giữa kỳ: Sau khi học 1/2 

chương trình lý thuyết, học viên làm 

bài kiểm tra 30 phút 

- Thi hết học phần: Học viên dự thi 

hết học phần dưới hình thức thi viết 

+ trên máy  

6 
Công nghệ thức ăn chăn 

nuôi 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức 

về đặc điểm các nhóm thức ăn trong sản xuất chăn 

nuôi, những biến đổi tính chất lý hoá trong quá trình 

chế biến thức ăn.  

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về các 

phương pháp chế biến thức ăn lý, hoá và sinh học.  

- Học phần hình thành cho người học thái độ rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm. 

2 1 

Đánh giá quá trình: 

Đánh giá tham dự lớp và thái độ, 

Đánh giá tiểu luận/seminar  

Đánh giá cuối kì: Thi cuối kì 

7 
Những tiến bộ mới trong 

chăn nuôi lợn 

- Về kiến thức: Học viên phải tiếp thu và phân tích  

được các xu thế phát triển chăn nuôi lợn hiện nay 

nhằm đáp ứng với nhu cầu của thị trường ngày càng 

đa dạng và khắt khe; những yêu cầu trong công tác 

chọn lọc, nhân giống và quản lý giống lợn; các chiến 

lược mới trong chăn nuôi lợn nái, lợn thịt; các kỹ 

2 2 

- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu 

luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



thuật xử lý chất thải chăn nuôi và có khả năng 

nghiên cứu phân tích các hệ thống chăn nuôi lợn 

cũng như ngành hàng chăn nuôi lợn.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng tự tìm kiếm các 

tài liệu cần thiết và có khả năng viết chuyên đề 

nghiên cứu và triển khai các hoạt động liên quan đến 

sản xuất chăn nuôi lợn trong thực tiễn. 

- Thái độ: Có khả năng tiếp nhận và phân tích các 

thông tin liên quan đến kiến thức chuyên môn về 

chọn lọc, nhân giống, dinh dưỡng và xử lý các chất 

thải trong chăn nuôi lợn. 

8 
Những tiến bộ mới trong 

chăn nuôi gia cầm 

- Về kiến thức: Vận dụng những kiến thức cập nhật, 

mở rộng trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. 

- Về kỹ năng: vận dụng và độc lập đánh giá được 

các kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự định 

hướng, phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với 

môi trường làm việc năng lực dẫn dắt chuyên môn 

trong lĩnh vực quan tâm để xử lý các vấn đề phát 

sinh trong thực tiễn 

2 2 

- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu 

luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

9 
Những tiến bộ mới trong 

CN gia súc nhai lại 

- Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức 

về tình hình phát triển chăn nuôi gia súc nhai lại trên 

thế giới, ngành hàng chăn nuôi gia súc nhai lại, 

những tiến bộ mới về công tác giống, dinh dưỡng, 

thức ăn, chuồng trại và quản lý chất thải trong chăn 

nuôi gia súc nhai lại.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng thẩm định, 

đánh giá, xếp hạng các cơ sở chăn nuôi gia súc nhai 

2 2 

- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu 

luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



lại, có khả năng lựa chọn, đưa ra quyết định, phán 

quyết, khuyến cáo hay chỉnh sửa các kỹ thuật trong 

chăn nuôi gia súc nhai lại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên tuân 

thủ các quy định của học phần, của Khoa và Học 

viện; có thể tiếp nhận thông tin, hiểu và tán 

thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu 

về thông tin liên quan đến chăn nuôi gia súc nhai lại. 

Học viên có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp 

vụ chăn nuôi gia súc nhai lại; có sáng kiến, có khả 

năng tự định hướng, thích nghi, tự học tập, tự giải 

quyết vấn đề và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong chăn 

nuôi gia súc nhai lại. 

10 
Sinh học phân tử ứng 

dụng trong chăn nuôi 

- Về kiến thức: Giúp học viên hiểu rõ những kiến 

thức về cấu tạo,cấu trúc không gian của phân tử acid 

nucleic. Quá trình sao mã và phiên mã của phân tử 

DNA. Các loại enzyme và các nhân tố chính dùng 

trong sinh học phân tử. Các vetơ nhân dòng, vectơ 

biểu hiện. Các kỹ thuật PCR (PCR cổ điển, Nested 

PCR, RAPID-PCR, Multi – PCR, RFLP-PCR…). 

Phương pháp giải trình tự gen nhằm ứng dụng chọn 

lọc, nhân giống và bảo tồn vật nuôi. 

-Về kỹ năngÁp dụng và có khả năng phân tích trong 

đánh giá, chọn giống, và bảo tồn nguồn gen vật nuôi 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích vàgiải 

thích các vấn đề, các qui luật thuộc chuyên môn và 

đề xuất những giải pháp phù hợp trong lĩnh vực 

chuyên môn 

2 2 

- Dự lớp: Thời gian dự lớp được 

dùng để tính điểm chuyên cần. Học 

viên dự lớp đủ thời gian quy định 

theo quy chế hiện hành mới được 

phép dự thi hết học phần. 

- Thảo luận: Học viên được đánh 

giá một phần thông qua tham gia 

thảo luận xây dựng bài trong quá 

trình giảng dạy của giáo viên, thảo 

luận seminar.  

- Kiểm tra giữa kỳ: Học viên phải 

làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ sau khi 

học xong ½ chương trình lý thuyết 

của học phần. 



- Thi hết học phần: Học viên phải 

dự thi hết học phần dưới hình thức 

thi viết hoặc vấn đáp sau khi đã 

hoàn thành các nội dung học, kiểm 

tra giữa kỳ và seminar. 

11 Hệ thống chăn nuôi 

- Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức 

liên quan đến phương pháp tiếp cận hệ thống trong 

chăn nuôi, phương pháp tiến hành nghên cứu hệ 

thống chăn nuôi nhằm có thể đưa ra được chiến lược 

phát triển chăn nuôi phù hợp và bền vững cho từng 

vùng 

- Về kỹ năng: Học viên có thể phối hợp được các kỹ 

năng chẩn đoán và phát triển các hệ thống chăn nuôi, 

kỹ năng tổng hợp và phân tích thực tiễn chăn nuôi 

nhằm đưa ra những định hướng nghiên cứu mới phù 

hợp hơn trong lĩnh vực chăn nuôi.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên Có 

khả năng thiết lập và tổ chức hoạt động liên quan tới 

công việc chuyên môn và thích nghi với các môi 

trường làm việc khác nhau  

2 2 

- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu 

luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

12 Thiết kế thí nghiệm 

- Về kiến thức:Người họcphân tích, đánh giá 

kết quả thu được từ các thí nghiệm trong chăn nuôi, 

sử dụng các phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí 

nghiệm và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được. 

- Về kỹ năng:Người học biết phối hợp hoặcđộc 

lập xây dựng các mô hình thí nghiệm và xử lí dữ liệu 

thu được từ thí nghiệm một cách khoa học, chính 

xác. 

2 2 
Thực hành trên máy tính 

Kiểm tra cuối kì 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Biết cách 

tổ chức làm việc theo nhóm hoặc luyện kỹ năng làm 

việc độc lập 

13 
Phương pháp nghiên cứu 

trong chăn nuôi 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức 

về phân tích, đánh giá và xác định được chủ đề 

nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nghiên cứu trong 

chăn nuôi. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về biết 

phối hợp hoặc độc lập triển khai một nghiên cứu và 

tổng kết được kết quả nghiên cứu một cách khoa 

học, chính xác. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ  Tôn 

trọng các quy định trong nghiên cứu khoa học.   

2 3 

Đánh giá quá trình (40%) 

Tham dự lớp (10%) 

Xác định chủ đề nghiên cứu và xây 

dựng kế hoạch nghiên cứu (10%) 

  

Tìm kiếm tài liệu khoa học chuyên 

ngành  và viết đề cương nghiên cứu 

(20%) 

Đánh giá cuối kì (60%) 

Viết bài báo khoa học (60%) 

 x 

14 Bảo tồn quỹ gen động vật 

             - Về kiến thức: Học viên đánh giá được đa 

dạng sinh học và bảo tồn quỹ gen động vật; Tổng 

hợp được các kỹ thuật phân tử ứng dụng nhằm xác 

định đa dạng di truyền, khoảng cách thế hệ và mỗi 

quan hệ giữa các quần thể; Đánh giá được chiến lược 

và biện pháp để bảo tồn quỹ gen động vật ở Việt 

Nam và trên thế giới. 

- Về kỹ năng: Có các kỹ năng đánh giá bảo tồn quỹ 

gen động vật 

- Về các mục tiêu khác: tạo điều kiện để Học viên 

có tình cảm, thái độ học tập nghiêm túc, khoa học 

và chủ động. 

2 3 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời 

gian quy định mới được phép dự thi 

hết học phần.  

- Thực hành/thực tập, thảo luận, 

tiểu luận, bài tập: Học viên phải biết 

vận dụng các kiến thức được trang 

bị để tham gia đánh giá và thực hiện 

các yêu cầu của học phần. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Học viên phải 

nắm được các kiến thức đã được 

trang bị trong nửa đầu của học phần.  



- Thi cuối học phần: Học viên phải 

nắm được kiến thức chuyên môn và 

kỹ năng ứng dụng trong thực tế. 

15 Quản lý giống vật nuôi 

           - Về kiến thức: Học viên tổng hợp được các 

thông tin về các hệ thống quản lý giống vật nuôi; 

Tổng hợp và đánh giá được các chương trình cải tiến 

giống vật nuôi tiên tiến và ứng dụng trong điều kiện 

Việt Nam (lợn, bò sữa, bò thịt, gia cầm). 

- Về kỹ năng: Có các kỹ năng sử dụng các phần mềm 

quản lý giống vật nuôi. 

- Về các mục tiêu khác: tạo điều kiện để Học viên 

có tình cảm, thái độ học tập nghiêm túc, khoa học 

và chủ động. 

2 3 

- Dự lớp: Dự lớp là bắt buộc đối với 

sinh viên theo quy định hiện hành 

- Thực hành/thực tập, thảo luận, 

tiểu luận, bài tập: Sinh viên phải 

biết vận dụng các kiến thức trang bị 

để tham gia đánh giá và thực hiện 

các yêu cầu của học phần đặt ra. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Sinh viên phải 

năm được các kiến thức đã được 

trang bị  

- Thi cuối kỳ: Sinh viên phải nắm 

được kiến thức chuyên môn và kỹ 

năng ứng dụng trong thực tế. 

16 
Sinh lý sinh sản động vật 

nâng cao 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến 

thức bổ sung (ngoài những nội dung đã học ở bậc 

đại học), cập nhật và nâng cao về các lĩnh vực như 

cơ chế điều tiết hormone đối với các hoạt động sinh 

sản của động vật; các quá trình: động dục, rụng 

trứng, chửa, đẻ và các ứng dụng trong chăn nuôi gia 

súc sinh sản. 

 

- Về kỹ năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ chế của 

quá trình động dục, rụng trứng, chửa, đẻ. Đồng thời 

nắm rõ mới quan hệ của các quá trình điều tiết của 

2 3 

 +  Dự lớp:  Phải tham dự đủ thời 

gian học trên lớp theo quy chế hiện 

hành.  

+ Thảo luận: Tham gia thảo luận 

xây dựng bài trong quá trình giảng 

dạy của giáo viên, thảo luận 

seminar.  

   + Bài tập: Phải viết tiểu luận nộp 

cho giáo viên phụ trách và trình bày 

dưới dạng seminar trước nhóm học 



thần kinh và hormone đối với các hoạt động sinh sản 

cũng như các yếu tố ảnh hưởng. 

 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học làm 

chủ được lĩnh vực chuyên môn, ứng dụng được 

trong thực tiễn chăn nuôi động vật sinh sản. 

viên cùng học (nếu giáo viên yêu 

cầu). 

  + Kiểm tra và thi: Phải làm bài 

kiểm tra giữa kỳ và thi kết học phần 

theo đúng thời khóa biểu của học 

phần 

17 
Đánh giá và quản lý chất 

lượng thức ăn 

Học viên cập nhật các phương pháp phân tích và lựa 

chọn thiết bị xây dựng phòng kiểm tra chất lượng 

sản phẩm (KCS) thức ăn chăn nuôi. Hệ thống quản 

lý thức ăn chăn nuôi Việt Nam 

2 3 
Tiểu luận/seminar  0,3 

Điểm thi cuối kỳ:  0,7 

18 
Thức ăn bổ sung và phụ 

gia 

- Về kiến thức: Người học ứng dụng được các kiến 

thức cơ bản về cơ chế tác dụng và phương pháp sử 

dụng các nhóm phụ gia thức ăn chăn nuôi 

- Về kỹ năng: Người học áp dụng thành thạo việc 

xây dựng công thức premix khoáng, vitamin, tính 

nhu cầu khoáng, vitamin trong khẩu phần ăn cho gia 

súc, gia cầm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện kỹ 

năng làm việc độc lập 

2 3 

Đánh giá tham dự lớp và thái độ 

Đánh giá tiểu luận/seminar  

Đánh giá cuối kì 

Thi cuối kì 

19 
Độc chất trong thức ăn và 

bệnh dinh dưỡng 

- Về kiến thức: Đánh giá và lựa chọn được những 

phương pháp phòng và hạn chế một số độc chất có 

trong thức ăn chăn nuôi vào chăm sóc và nuôi dưỡng 

vật nuôi.  

- Về kỹ năng: Kết hợp được các kiến thức về bệnh 

do dinh dưỡng vào sử dụng, chế biến và sản xuất sản 

xuất thức ăn chăn nuôi. 

2 3 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời 

gian quy định mới được phép dự thi 

hết học phần. 

- Tiểu luận/seminar: Mỗi học viên 

phải viết ít nhất 1 bài tiểu luận 

chuyên đề. 

- Thi hết học phần: Học viên phải 

dự thi hết học phần dưới hình thức 



- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Rèn luyện 

kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

thi viết hoặc vấn đáp sau khi đã 

hoàn thành các nội dung học, tiểu 

luận. 

20 
Đánh giá chất lượng sản 

phẩm chăn nuôi 

Trang bị cho học viên những kiến thức về Chất 

lượng sản phẩm chăn nuôi (không chỉ phương diện 

dinh dưỡng mà còn cả phương diện an toàn), hệ 

thống phân tích, kiểm định đánh giá và quản lý chất 

lượng. Về kỹ năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ 

sở của việc đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm 

chăn nuôi. Đồng thời nắm được các phương pháp 

phân tích đánh giá và các hệ thống quản lý chất 

lượng sản phẩm chăn nuôi. Người học làm chủ, tự 

chịu trách nhiệm về lĩnh vực chuyên môn liên quan 

và ứng dụng được trong thực tiễn trong đánh giá và 

quản lý chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

21 
Ứng dụng tập tính và 

welfare trên động vật 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến 

thức bổ sung (ngoài những nội dung đã học ở bậc 

đại học), cập nhật và nâng cao về các lĩnh vực tập 

tính và welfare ở động vật và ứng dụng trên động 

vật. 

 

- Về kỹ năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ chế của 

tập tính động vật, ảnh hưởng của welfare đến tập 

tính và năng suất vật nuôi. Đồng thời nắm rõ mối 

quan hệ của tập tính, welfare đến các hành vi của vật 

nuôi, năng suất và chất lượng sản phẩm. 

 

1 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Tiểu luận: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học làm 

chủ được lĩnh vực chuyên môn, ứng dụng được 

trong thực tiễn chăn nuôi động vật. 

22 
Ứng dụng công nghệ vi 

sinh vật trong chăn nuôi 

Về kiến thức: Giúp học viên phân tích và ứng dụng 

các vi sinh có lợi, công nghệ vi sinh trong chế biến, 

sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất các chế phẩm 

sinh học dùng trong chăn nuôi cũng như trong xử lý 

chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi, hạn chế dịch bệnh và đưa ra các khuyến cáo 

hữu ích trong thực tiễn sản xuất. 

Về kỹ năng: học viên được rèn luyện kỹ năng phân 

tích, suy luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến 

công nghệ vi sinh và có thể vận dụng một cách độc 

lập về tìm kiếm thông tin, tổng hợp vấn đề liên quan  

đến việc sử dụng vi sinh vật có lợi trong chăn nuôi. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên 

chuyên ngành chăn nuôi chủ động, sáng tạo trong 

nhận thức về trách nhiệm đối với việc nâng cao năng 

suất, chất lượng chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu của 

xã hội. Trên cơ sở đó, học viên tự định hướng, phát 

triển năng lực cá nhân, thích nghi với yêu cầu thực 

tiễn. 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Tiểu luận: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

23 
Chuồng trại và quản lý 

chất thải chăn nuôi 

- Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức 

cập nhật, mở rộng về Lập kế hoạch,xây dựng 

chuồng trại và quản lý chất thải chăn nuôi 

- Về kỹ năng: Học viên có thể vận dụng và độc lập 

đánh giá được các kỹ thuật cơ bản trong thiết kế 

chuồng trại vàquản lý chất thải chăn nuôi 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% (điểm 

project) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên Có 

khả năng Tự định hướng, phát triển năng lực cá 

nhân, thích nghi với môi trường làm việc năng lực 

dẫn dắt chuyên môn trong lĩnh vực quan tâm để xử 

lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn 

24 
Chăn nuôi động vật hoang 

dã 

- Về kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ 

bản trong chăn nuôi một số loài động vật hoang dã 

-Về kỹ năng: vận dụng và độc lập đánh giá các qui 

trình cho chăn nuôi động vật hoang dã 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự định hướng, 

phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi 

trường làm việc năng lực dẫn dắt chuyên môn trong 

lĩnh vực quan tâm để xử lý các vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn 

2 3 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời 

gian quy định mới được phép dự thi 

hết học phần. 

- Thảo luận: Học viên được đánh 

giá một phần thông qua tham gia 

thảo luận xây dựng bài trong quá 

trình giảng dạy của giáo viên, thảo 

luận seminar.  

- Tiểu luận/seminar tập: Mỗi học 

viên phải viết ít nhất 1 bài tiểu luận 

chuyên đề và trình bày dưới dạng 

seminar trước lớp/nhóm. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Học viên phải 

làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ sau khi 

học xong ½ chương trình lý thuyết 

cua học phần. 

- Thi hết học phần: Học viên phải 

dự thi hết học phần dưới hình thức 

thi viếthoặc vấn đáp sau khi đã hoàn 

thành các nội dung học, kiểm tra 

giữa kỳ và seminar. 

25 
Seminar về dinh dưỡng 

động vật 

Giúp học viên nâng cao kỹ năng thu thập tài liệu, 

đọc, tổng hợp, viết, trình bày và thảo luận các 
1 3 

Đánh giá theo qui định chung của 

Học viện 



chuyên đề seminar khoa học trong lĩnh vực chăn 

nuôi động vật mà học viên quan tâm. 

26 
Seminar về Chăn nuôi 

chuyên khoa 

Giúp học viên nâng cao kỹ năng thu thập tài liệu, 

đọc, tổng hợp, viết, trình bày và thảo luận các 

chuyên đề seminar khoa học trong lĩnh vực chăn 

nuôi động vật mà học viên quan tâm. 

1 3 
Đánh giá theo qui định chung của 

Học viện 

27 
Seminar về di truyền 

giống động vật 

- Về kiến thức: Học viên tổng hợp được các vấn đề 

cơ bản và cập nhập trong lĩnh vực di truyền giống 

vật nuôi: Những tiến bộ di truyền trong chọn lọc; 

Các tín hiệu di truyền trong chọn giống vật nuôi; 

Những thành tựu và tiến bộ vế lai tạo; Năng suất 

chất lượng sản phẩm vật nuôi. 

- Về kỹ năng: Có các kỹ năng tìm kiếm tài liệu, tổng 

hợp, viết, trình bày và thảo luận được các vấn đề cơ 

bản cập nhập trong lĩnh vực di truyền giống vật nuôi. 

 

- Về các mục tiêu khác: tạo điều kiện để Học viên 

có tình cảm, thái độ học tập nghiêm túc, khoa học 

và chủ động. 

1 3 

- Dự lớp: Học viên dự lớp để nghe 

giảng viên phân công, hướng dẫn và 

gợi ý chuyên đề để viết tiểu luận. 

- Tiểu luận/seminar: Mỗi học viên 

phải viết ít nhất 1 bài tiểu luận 

chuyên đề (mỗi chuyên đề tối thiểu 

15 trang đánh máy tiêu chuẩn) và 

trình bày dưới dạng seminar trước 

lớp/nhóm. 

- Thảo luận nhóm: Mỗi học viên 

phải tham dự để nghe và thảo luận 

trong ít nhất là 5 chuyên đề của 

nhóm chuyên môn sâu mà mình lựa 

chọn và được giảng viên đồng ý. 

 

6. Ngành Chăn nuôi thú y trình độ thạc sĩ 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 
Hoá sinh động vật 

nâng cao 

 Lý giải và vận dụng được những kiến thức về chuyển 

hóa protein, tác động của hormone, sự vận chuyển các 
2   1 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thực hành: 10% 



chất qua màng và sự trao đổi chất và năng lượng ở động 

vật. 
+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60%  

2 
Sinh lý động vật 

nâng cao 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức 

bổ sung (ngoài những nội dung đã học ở bậc đại học), 

cập nhật và nâng cao về các lĩnh vực tiêu hoá và hấp thu 

ở động vật dạ dày đơn và động vật nhai lại (trâu, bò và 

dê). 

 

- Về kỹ năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ chế của 

quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng ở 

động vật dạ dày đơn, động vật nhai lại. Đồng thời nắm 

rõ mới quan hệ của các quá trình tiêu hóa, hấp thu cũng 

như các yếu tố ảnh hưởng. 

 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học làm chủ 

được lĩnh vực chuyên môn, ứng dụng được trong thực 

tiễn nuôi dưỡng động vật.  

 2 1  

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Tiểu luận: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60%  

3 
Dinh dưỡng động 

vật nâng cao 

- Về kiến thức: Đánh giá, lựa chọn và vận dụng thành 

thạo những tiến bộ mới trong dinh dưỡng động vật vào 

nuôi dưỡng vật nuôi.  

- Về kỹ năng: Kết hợp được các kiến thức về dinh 

dưỡng vào chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Rèn luyện kỹ 

năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

2 1 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời gian 

quy định mới được phép dự thi hết học 

phần. 

- Tiểu luận/seminar: Mỗi học viên phải 

viết ít nhất 1 bài tiểu luận chuyên đề. 

- Thi hết học phần: Học viên phải dự thi 

hết học phần dưới hình thức thi viết hoặc 

vấn đáp sau khi đã hoàn thành các nội 

dung học, tiểu luận. 



4 
Vệ sinh thú y nâng 

cao 

- Về kiến thức: Áp dụng được các kiến thức nâng cao 

về vệ sinh thú y trong phòng chống ô nhiễm môi trường 

không khí, nước, đất trong chăn nuôi; vệ sinh thức ăn 

và dinh dưỡng; phòng chống dịch bệnh động vật; xử lý 

chất thải trong chăn nuôi thú y và xử lý xác động vật. 

- Về kỹ năng: Phát triển ý tưởng nghiên cứu mới trong 

phòng chống ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất 

trong chăn nuôi; vệ sinh thức ăn và dinh dưỡng; phòng 

chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi ở vật 

nuôi; xử lý chất thải trong chăn nuôi thú y và xử lý xác 

động vật. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giữ gìn đạo đức 

nghề nghiệp và tuân thủ quy định của pháp luật thú y và 

các quy định liên quan tới vệ sinh thú y. 

2 1 

Tham dự lớp (10%) 

Viết tiểu luận (30%) 

Thi cuối kì (60%) 

5 
Chẩn đoán bệnh 

gia súc 

- Về kiến thức: Khái quát các khái niệm cơ bản về chẩn 

đoán bệnh đồng thời cung cấp những kiến thức chuyên 

sâu về các phương pháp chẩn đoán lâm sàng, phi lâm 

sàng và chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán bệnh gia 

súc. 

- Về  kỹ năng: Vận dụng được những kiến 

thức đã học để chẩn đoán nhanh và chính xác nguyên 

nhân gây bệnh. Từ đó, có cơ sở đưa ra các phác đồ điều 

trị hợp lý nhất đem lại hiệu quả điều trị và hiệu quả kinh 

tế cao. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có đạo đức nghề 

nghiệp, có khả năng tự chịu trách nhiệm trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

2 1 
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện  



6 
Dược lý học thú y 

nâng cao 

Kiến thức: Trang bị cho hoc̣ viên kiến thức chuyên sâu 

về thuốc thú y, từ đó nắm được chỉ định, chống chỉ định 

và biết sử dụng thuốc trong phòng và trị bệnh cho vật 

nuôi an toàn và hiệu quả. 

Kỹ năng: Thông qua hoạt động dạy và học, sinh viên sẽ 

hình thành một số kỹ năng như xây dựng mục tiêu nghề 

nghiệp, khả năng xử lý và đánh giá thông tin, kỹ năng 

giao tiếp và giải quyết vấn đề. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoc̣ viên có khả năng 

hiểu, tự chủ và vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học 

trong lựa chọn, dùng và quản lý thuốc thú y an toàn và 

hiệu quả. 

2 1 

 - Kiểm tra và tiểu luâṇ: 30% 

 - Thi kết thúc học phần: 70% 

   

7 
Bệnh lý học thú y 

nâng cao 

a) Kiến thức  

Làm chủ kiến thức chuyên sâu về bệnh lý, có thể đảm 

nhiệm công việc trong lĩnh vực bệnh lý thú y sâu để có 

thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở 

trình độ tiến sĩ, có kiến thức tổng hợp liên quan đến 

bệnh lý thú y. 

b) Kỹ năng  

Có kỹ năng hoàn thành các công việc phức tạp, có kỹ 

năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm 

những giải pháp mới liên quan đến bệnh lý thú y, có thể 

viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn về 

bệnh lý 

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc 

bệnh lý thú y và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có 

2 1 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời gian 

quy định mới được phép dự thi hết môn 

- Tham gia đầy đủ các buổi thực hành/ 

thực tập 

- Làm đầy đủ các tiểu luận và các bài 

seminar 

- Thi hết môn: học viên phải dự thi hết 

môn theo hình thức viết, vấn đáp hoặc 

trắc nghiệm sau khi đã hoàn thành các 

nội dung trên( nếu không hoàn thành các 

nội dung trước sẽ không được dự thi hết 

môn) 



khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, 

thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh 

cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn 

 

8 
Dịch tễ học thú y 

nâng cao 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên chuyên ngành thú 

y kiến thức về dịch tễ học nâng cao, những lý luận mới 

về dịch tễ học phân tử, phân tích các đặc điểm về dịch 

tễ học không gian, thời gian ; Phương pháp đánh giá về 

tài chính và hiệu quả kinh tế đối với việc phòng chống 

dịch bệnh 

- Về kỹ năng: Biết thu thập, lưu giữ  và phân tích dữ 

liệu, biết ứng dụng một số phần mềm và bước đầu thực 

hành xây dựng bản đồ dịch tễ 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự vận động để 

có thể hiểu, nắm vững kiến thức môn học và vận dụng 

trong thực tiễn 

2 1 
Rubric 1. Thuyết trình (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%) 

9 
Chọn lọc và nhân 

giống vật nuôi 

 - Về kiến thức: Học viên tính toán và tổng hợp được 

các phương pháp chọn lọc vật nuôi: dựa vào chỉ số chọn 

lọc và ước tính giá trị giống; Tổng hợp và đánh giá được 

những tiến bộ mới trong Nhân giống thuần chủng và lai 

giống. 

- Về kỹ năng: Có các kỹ năng chuyên sâu về tính toán 

chi số chọn lọc, giá trị giống theo các mô hình khác 

nhau, giúp học viên hiểu và đánh giá được cơ sở khoa 

học của chọn lọc vật nuôi.   

- Về các mục tiêu khác: tạo điều kiện để Học viên có 

tình cảm, thái độ học tập nghiêm túc, khoa học và chủ 

động. 

2 2 

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời gian 

quy định mới được phép dự thi hết học 

phần. 

- Thực hành: Hoàn thành các bài tập 

- Kiểm tra giữa kỳ: Sau khi học 1/2 

chương trình lý thuyết, học viên làm bài 

kiểm tra 30 phút 

- Thi hết học phần: Học viên dự thi hết 

học phần dưới hình thức thi viết + trên 

máy  



10 

Những tiến bộ mới 

trong chăn nuôi 

lợn 

- Về kiến thức: Học viên phải tiếp thu và phân tích  được 

các xu thế phát triển chăn nuôi lợn hiện nay nhằm đáp 

ứng với nhu cầu của thị trường ngày càng đa dạng và 

khắt khe; những yêu cầu trong công tác chọn lọc, nhân 

giống và quản lý giống lợn; các chiến lược mới trong 

chăn nuôi lợn nái, lợn thịt; các kỹ thuật xử lý chất thải 

chăn nuôi và có khả năng nghiên cứu phân tích các hệ 

thống chăn nuôi lợn cũng như ngành hàng chăn nuôi 

lợn.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng tự tìm kiếm các tài 

liệu cần thiết và có khả năng viết chuyên đề nghiên cứu 

và triển khai các hoạt động liên quan đến sản xuất chăn 

nuôi lợn trong thực tiễn. 

- Thái độ: Có khả năng tiếp nhận và phân tích các thông 

tin liên quan đến kiến thức chuyên môn về chọn lọc, 

nhân giống, dinh dưỡng và xử lý các chất thải trong 

chăn nuôi lợn. 

2 2 
- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

11 

Những tiến bộ mới 

trong chăn nuôi gia 

cầm 

- Về kiến thức: Vận dụng những kiến thức cập nhật, mở 

rộng trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. 

- Về kỹ năng: vận dụng và độc lập đánh giá được các 

kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự định hướng, 

phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường 

làm việc năng lực dẫn dắt chuyên môn trong lĩnh vực 

quan tâm để xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn 

2 2 
- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

12 

Những tiến bộ mới 

trong chăn nuôi gia 

súc nhai lại 

- Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức về 

tình hình phát triển chăn nuôi gia súc nhai lại trên thế 

giới, ngành hàng chăn nuôi gia súc nhai lại, những tiến 

2 2 
- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



bộ mới về công tác giống, dinh dưỡng, thức ăn, chuồng 

trại và quản lý chất thải trong chăn nuôi gia súc nhai lại.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng thẩm định, đánh 

giá, xếp hạng các cơ sở chăn nuôi gia súc nhai lại, có 

khả năng lựa chọn, đưa ra quyết định, phán quyết, 

khuyến cáo hay chỉnh sửa các kỹ thuật trong chăn nuôi 

gia súc nhai lại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên tuân thủ 

các quy định của học phần, của Khoa và Học viện; có 

thể tiếp nhận thông tin, hiểu và tán thành/phản đối giá 

trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về thông tin liên quan 

đến chăn nuôi gia súc nhai lại. Học viên có năng lực dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ chăn nuôi gia súc nhai 

lại; có sáng kiến, có khả năng tự định hướng, thích nghi, 

tự học tập, tự giải quyết vấn đề và tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 

trong chăn nuôi gia súc nhai lại. 

13 Thức ăn chăn nuôi 

- Về kiến thức: Người học ứng dụng được các kiến thức 

về đặc điểm các nhóm thức ăn trong sản xuất chăn nuôi, 

những biến đổi tính chất lý hoá trong quá trình chế biến 

thức ăn, các phương pháp chế biến thức ăn lý, hoá và 

sinh học, quy trình trong sản xuất thức ăn chăn nuôi 

công nghiệp. 

- Về kỹ năng: Người học áp dụng thành thạo việc chế 

biến thức ăn thô, thức ăn giàu tinh bột 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện kỹ năng 

làm việc độc lập 

2 2 
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện   



14 
Thiết kế thí 

nghiệm 

- Về kiến thức:Người họcphân tích, đánh giá kết quả 

thu được từ các thí nghiệm trong chăn nuôi, sử dụng các 

phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí nghiệm và đưa ra 

các kết luận từ kết quả thu được. 

- Về kỹ năng:Người học biết phối hợp hoặcđộc lập xây 

dựng các mô hình thí nghiệm và xử lí dữ liệu thu được 

từ thí nghiệm một cách khoa học, chính xác. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Biết cách tổ chức 

làm việc theo nhóm hoặc luyện kỹ năng làm việc độc 

lập 

2 2 
Thực hành trên máy tính 

Kiểm tra cuối kì 

15 

Ứng dụng tập tính 

và welfare trên 

động vật 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức 

bổ sung (ngoài những nội dung đã học ở bậc đại học), 

cập nhật và nâng cao về các lĩnh vực tập tính và welfare 

ở động vật và ứng dụng trên động vật. 

 

- Về kỹ năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ chế của 

tập tính động vật, ảnh hưởng của welfare đến tập tính 

và năng suất vật nuôi. Đồng thời nắm rõ mối quan hệ 

của tập tính, welfare đến các hành vi của vật nuôi, năng 

suất và chất lượng sản phẩm. 

 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học làm chủ 

được lĩnh vực chuyên môn, ứng dụng được trong thực 

tiễn chăn nuôi động vật. 

1 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Tiểu luận: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

16 
Thức ăn bổ sung 

và phụ gia 

Về kiến thức: Người học áp dụng được các kiến thức cơ 

bản về cơ chế tác dụng và phương pháp sử dụng các 

nhóm phụ gia thức ăn trong sản xuất chăn nuôi 

2 3 
Đánh giá tham dự lớp và thái độ 

Đánh giá tiểu luận/seminar  



Về kỹ năng: Người học áp dụng thành thạo việc xây 

dựng công thức premix khoáng, vitamin, tính nhu cầu 

khoáng, vitamin trong khẩu phần ăn cho gia súc, gia 

cầm 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện kỹ năng 

làm việc độc lập 

Thi cuối kì 

17 
Quản lý giống vật 

nuôi 

           - Về kiến thức: Học viên tổng hợp được các 

thông tin về các hệ thống quản lý giống vật nuôi; Tổng 

hợp và đánh giá được các chương trình cải tiến giống 

vật nuôi tiên tiến và ứng dụng trong điều kiện Việt Nam 

(lợn, bò sữa, bò thịt, gia cầm). 

- Về kỹ năng: Có các kỹ năng sử dụng các phần mềm 

quản lý giống vật nuôi. 

- Về các mục tiêu khác: tạo điều kiện để Học viên có 

tình cảm, thái độ học tập nghiêm túc, khoa học và chủ 

động. 

2 3 

- Dự lớp: Dự lớp là bắt buộc đối với sinh 

viên theo quy định hiện hành 

- Thực hành/thực tập, thảo luận, tiểu 

luận, bài tập: Sinh viên phải biết vận 

dụng các kiến thức trang bị để tham gia 

đánh giá và thực hiện các yêu cầu của 

học phần đặt ra. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Sinh viên phải năm 

được các kiến thức đã được trang bị  

- Thi cuối kỳ: Sinh viên 

phải nắm được kiến thức chuyên môn và 

kỹ năng ứng dụng trong thực tế. 

18 
Hệ thống chăn 

nuôi 

- Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức liên 

quan đến phương pháp tiếp cận hệ thống trong chăn 

nuôi, phương pháp tiến hành nghên cứu hệ thống chăn 

nuôi nhằm có thể đưa ra được chiến lược phát triển chăn 

nuôi phù hợp và bền vững cho từng vùng 

- Về kỹ năng: Học viên có thể phối hợp được các kỹ 

năng chẩn đoán và phát triển các hệ thống chăn nuôi, 

kỹ năng tổng hợp và phân tích thực tiễn chăn nuôi nhằm 

2 3 
- Điểm quá trình: 40% (điểm tiểu luận) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 



đưa ra những định hướng nghiên cứu mới phù hợp hơn 

trong lĩnh vực chăn nuôi.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên Có khả 

năng thiết lập và tổ chức hoạt động liên quan tới công 

việc chuyên môn và thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau  

19 

Ứng dụng công 

nghệ vi sinh vật 

trong chăn nuôi 

Về kiến thức: Giúp học viên phân tích và ứng dụng các 

vi sinh có lợi, công nghệ vi sinh trong chế biến, sản xuất 

thức ăn chăn nuôi, sản xuất các chế phẩm sinh học dùng 

trong chăn nuôi cũng như trong xử lý chất thải chăn 

nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, hạn chế dịch 

bệnh và đưa ra các khuyến cáo hữu ích trong thực tiễn 

sản xuất. 

Về kỹ năng: học viên được rèn luyện kỹ năng phân tích, 

suy luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ 

vi sinh và có thể vận dụng một cách độc lập về tìm kiếm 

thông tin, tổng hợp vấn đề liên quan  đến việc sử dụng 

vi sinh vật có lợi trong chăn nuôi. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên 

chuyên ngành chăn nuôi chủ động, sáng tạo trong nhận 

thức về trách nhiệm đối với việc nâng cao năng suất, 

chất lượng chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Trên cơ sở đó, học viên tự định hướng, phát triển năng 

lực cá nhân, thích nghi với yêu cầu thực tiễn. 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Tiểu luận: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

20 

Đánh giá chất 

lượng sản phẩm 

chăn nuôi 

Trang bị cho học viên những kiến thức về Chất lượng 

sản phẩm chăn nuôi (không chỉ phương diện dinh 

dưỡng mà còn cả phương diện an toàn), hệ thống phân 

tích, kiểm định đánh giá và quản lý chất lượng. Về kỹ 

năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ sở của việc đánh 

2 3 

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Thi giữa kỳ: 30% 



giá và quản lý chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Đồng 

thời nắm được các phương pháp phân tích đánh giá và 

các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Người học làm chủ, tự chịu trách nhiệm về lĩnh vực 

chuyên môn liên quan và ứng dụng được trong thực tiễn 

trong đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm chăn 

nuôi. 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

21 

Chuồng trại và 

quản lý chất thải 

chăn nuôi 

- Về kiến thức: Học viên có được những kiến thức cập 

nhật, mở rộng về Lập kế hoạch,xây dựng chuồng trại và 

quản lý chất thải chăn nuôi 

- Về kỹ năng: Học viên có thể vận dụng và độc lập đánh 

giá được các kỹ thuật cơ bản trong thiết kế chuồng trại 

vàquản lý chất thải chăn nuôi 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên Có khả 

năng Tự định hướng, phát triển năng lực cá nhân, thích 

nghi với môi trường làm việc năng lực dẫn dắt chuyên 

môn trong lĩnh vực quan tâm để xử lý các vấn đề phát 

sinh trong thực tiễn 

2 3 
- Điểm quá trình: 40% (điểm project) 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

22 

Di truyền ứng 

dụng trong chăn 

nuôi  

- Về kiến thức: Người học nắm vững lí thuyết về di 

truyền số lượng và di truyền phân tử đồng thời nắm 

vững cách tính toán hệ số cận huyết, hệ phả và một số 

kỹ thuật ứng dụng di truyền phân tử trong việc nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm, sức kháng bệnh và xác 

định nguồn gốc di truyền của vật nuôi. khả năng vận 

dụng những kĩ thuật trên vào công việc nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm, sức kháng, hiệu quả  phòng 

và trị bệnh, xác định nguồn gốc 

- Về kỹ năng: Thao tác thành thạo các kỹ năng thực 

hành phù hợp trong di truyền chọn giống vật nuôi gắn 

2 3 

- Dự lớp: Thời gian dự lớp được dùng để 

tính điểm chuyên cần. Học viên dự lớp 

đủ thời gian quy định theo quy chế hiện 

hành mới được phép dự thi hết học phần. 

- Thảo luận: Học viên được đánh giá một 

phần thông qua tham gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá trình giảng dạy của 

giáo viên, thảo luận seminar.  



liền với việc bảo vệ môi trường trong điều kiện nhiệt 

đới. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực 

nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu chuyên sâu trong 

lĩnh vực chuyên môn. Phát triển tư duy, năng lực học 

tập suốt đời. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Học viên phải làm 1 

bài kiểm tra giữa kỳ sau khi học xong ½ 

chương trình lý thuyết của học phần. 

- Thi hết học phần: Học viên phải dự thi 

hết học phần dưới hình thức thi viết hoặc 

vấn đáp sau khi đã hoàn thành các nội 

dung học, kiểm tra giữa kỳ và seminar. 

23 
Quản lý trang trại 

chăn nuôi 

- Về kiến thức: Phân tích được các nội dung chính liên 

quan đến đặc điểm, tổ chức, quản lý và hạch toán kinh 

tế trong trang trại chăn nuôi, đồng thời thiết lập được 

các giải pháp quản lý và xây dựng các trang trại chăn 

nuôi theo hướng phát triển bền vững. 

- Về kỹ năng: Phối hợp được các kỹ năng tổ chức, quản 

lý, và hạch toán kinh tế trong việc xây dựng kế hoạch, 

đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý hiệu quả 

các trang trại chăn nuôi. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng thiết 

lập và tổ chức hoạt động liên quan tới công việc chuyên 

môn và thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau. 

2 3 

 - Thảo luận, tiểu luận  

 0.1 

 - Bài tập    0.2 

 - Thi giữa kỳ:   0.2 

 - Thi hết học phần/môn  0.5 

24 

Công nghệ sinh 

sản vật nuôi nâng 

cao 

- Về kiến thức: học viên có khả năng trình bày, 

phân tích các thông tin trong lĩnh vực công nghệ 

sinh sản vật nuôi nâng cao 

- Về kỹ năng: thu thập, phân tích, đánh giá, tổng 

hợp tài liệu chuyên ngành sinh sản gia súc 

- Về thái độ: có khả năng làm việc độc lập, kết hợp 

các kỹ năng trong việc ứng dụng và phát triển 

các công nghệ trong công nghệ sinh sản gia súc 

2 3 Theo quy định của Học viện 



25 
Miễn dịch học thú 

y nâng cao 

- Về kiến thức: trang bị cho học viên những kiến thức 

mới, chuyên sâu về hệ thống miễn dịch của cơ thể, về 

kháng nguyên, cytokin, kháng thể đặc hiệu, miễn dịch 

chống vi sinh vật và ứng dụng kiến thức của môn học 

trong chẩn đoán bệnh, phòng trị bệnh truyền nhiễm, 

bệnh về miễn dịch, về ung thư.. 

- Về kỹ năng: Bổ sung, nâng cao trình độ lý thuyết cho 

học viên trong nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống miễn 

dịch. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có khả 

năng làm việc độc lập và giải quyết các vấn đề nghiên 

cứu về miễn dịch học, có năng lực tự phát hiện và ứng 

dụng kiến thức của môn học trong chẩn đoán bệnh, 

phòng trị bệnh truyền nhiễm, bệnh về miễn dịch. 

2 3 
Thuyết trình (40%) 

Thi cuối kì (60%) 

26 Độc chất học thú y 

Kiến thức: Trang bị cho học viên cơ sở khoa học để 

chẩn đoán, phòng và điều trị ngộ độc ở vật nuôi. Giới 

thiệu một số phương pháp hiện đại trong lĩnh vực 

nghiên cứu độc chất học thú y. 

Kỹ năng: Thông qua hoạt động dạy và học, sinh viên sẽ 

hình thành một số kỹ năng như xây dựng mục tiêu nghề 

nghiệp, khả năng xử lý và đánh giá thông tin, kỹ năng 

giao tiếp và giải quyết vấn đề. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoc̣ viên có khả năng 

hiểu, tự chủ và vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học 

trong lựa chọn, dùng và quản lý thuốc thú y, hóa chất 

bảo vê ̣thưc̣ vâṭ an toàn và hiệu quả, đảm bảo vê ̣sinh an 

toàn thưc̣ phẩm. 

2 3 
 - Kiểm tra và tiểu luâṇ: 30% 

 - Thi kết thúc học phần: 70% 



27 
Ký sinh trùng thú 

y 

- Về kiến thức: Giúp  người học nâng cao được trình độ 

lý thuyết và thực tiễn từ đó có khả năng độc lập trong 

nghiên cứu về ký sinh trùng và phục vụ tốt trong thực 

tiễn sản xuất. 

- Về kỹ năng: Nâng cao trình độ lý thuyết và thực hành 

cho người học, giúp người học có khả năng độc lập 

trong nghiên cứu và giải quyết tốt các vấn đề của thực 

tiễn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên tự 

chủ trong đề xuất, tổ chức, thực hiện nghiên cứu về ký 

sinh trùng và bệnh ký sinh trùng. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm giữa học kỳ: 30%. 

- Điểm thi kết thúc học phần: 60%. 

28 
Bệnh nội khoa gia 

súc 

- Về kiến thức: Khái quát các khái niệm cơ bản về bệnh 

nội khoa đồng thời cung cấp những kiến thức chuyên 

sâu về nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, đặc 

điểm bệnh lý của bệnh ở từng khí quan trong cơ thể gia 

súc và hướng phòng trị bệnh. 

- Về  kỹ năng: Vận dụng được những kiến 

thức đã học để chẩn đoán và điều trị được các bệnh nội 

khoa trên vật nuôi. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có đạo đức nghề 

nghiệp, có khả năng tự chịu trách nhiệm trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

2 3 

Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện   

 

29 
Bệnh truyền nhiễm 

thú y 

- Về kiến thức: Môn học trang bị cho học viên kiến thức 

về các yếu tố liên quan đến quá trình phát sinh và lây 

lan bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; chẩn 

đoán được về một số bệnh truyền nhiễm thường xảy ra 

trên đàn gia súc, gia cầm. Học viện được cập nhật 

2 3 
Thuyết trình (40%) 

Thi cuối kì (60%) 



những thành tựu mới trong lĩnh vực chẩn đoán và phòng 

trị bệnh truyền nhiễm. 

- Về kỹ năng: Môn học trang bị cho học viên những kỹ 

năng chẩn đoán bệnh truyền nhiễm dựa vào đặc điểm 

dịch tễ, triệu chứng và bệnh tích đặc trưng của bệnh và 

các kỹ thuật mới. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên lấy mẫu 

và chẩn đoán được một số bệnh truyền nhiễm.  

30 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm có 

nguồn gốc động 

vật 

- Về kiến thức: Nâng cao kiến thức chuyên môn về vệ 

sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật. Tổng hợp, 

phân tích về bệnh truyền qua thực phẩm do vi sinh vật, 

ký sinh trùng,các chất tồn dư trong thực phẩm. Đề xuất 

các biện pháp vệ sinh phòng chống bệnh truyền qua 

thực phẩm. Rèn luyện kỹ năng giám sát, kiểm tra chất 

lượng vệ sinh thực phẩm nguồn gốc động vât. Thông 

thạo các biện pháp kỹ thuật, quản lý bảo đảm vệ sinh an 

toàn thực phẩm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.  

- Về kỹ năng: rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, 

hợp tác liên ngành, đa ngành.   

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: có khả năng 

làm việc độc lập, chịu trách nhiệm về những vấn đề 

chuyên môn.  

2 3 

-  Dự lớp: học viên dự lớp đủ thời gian 

quy định mới được phép dự thi cuối kỳ. 

- Thảo luận và thuyết trình: học viên 

được đánh giá một phần kết quả thông 

qua tham gia thảo luận xây dựng bài 

trong quá trình giảng dạy của giáo viên, 

thuyết trình trong các buổi Seminar và 

thảo luận nhóm. 

- Tiểu luận: kết quả chấm tiểu luận được 

sử dụng để đánh giá kết quả cuối cùng. 

- Kiểm tra giữa học kỳ: kết quả kiểm tra 

là một bộ phận đánh giá kết quả cuối 

cùng 

- Thi cuối học kỳ: học viên dự thi cuối 

học kỳ theo hình thức trắc nghiệm, tự 

luận hoặc vấn đáp theo quy định của bộ 

môn. 



31 

Công nghệ sản 

xuất vaccin và chế 

phẩm sinh học 

- Về kiến thức: trang bị cho học viên những kiến thức 

đại cương về vắc xin; trang bị kiến thức chuyên sâu, cập 

nhật về công nghệ sản xuất vắc xin vi khuẩn, công nghệ 

sản xuất vắc xin virus; Công nghệ sản xuất kháng sinh 

và chế phẩm kháng thể, v.v... 

- Về kỹ năng: củng cố năng lực liên kết các phần lý 

thuyết trong việc giải thích- vận dụng các vấn đề về sản 

xuất vắc xin và chế phẩm sinh học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có khả 

năng làm việc độc lập, có năng lực tự phát hiện và ứng 

dụng kiến thức của môn học trong phòng trị bệnh truyền 

nhiễm. 

2 3 
Tiểu luận (40%) 

Thi cuối kì (60%) 

32 
Kiểm nghiệm thú 

sản nâng cao 

- Kiến thức: Nắm vững và ứng dụng các kiến thức cập 

nhật và nâng cao về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, và 

kiểm tra vệ sinh thú y trong thực tiễn.  

- Kỹ năng: Nắm vững các kỹ năng và các biện pháp kỹ 

thuật mới trong công tác kiểm dịch vận chuyển động 

vật, quản lý lò mổ, kiểm tra trước và sau giết mổ động 

vật, phân tích chất lượng và bảo quản chế biến sản phẩm 

động vật, các nguyên tắc chủ đạo trong công tác đảm 

bảo an toàn dịch bệnh cho động vật và an toàn vệ sinh 

thực phẩm cho con người. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học tự chủ 

trong việc tìm tòi và ứng dụng các kiến thức và kỹ năng 

mới trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp. 

2 3 

- Điểm chuyên cần: 20% (căn cứ vào 

việc tham dự các hoạt động của lớp học 

và chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ và các 

bài tiểu luận) 

- Điểm giữa học kỳ: 30% (bài kiểm tra 

giữa kỳ và các bài tiểu luận) 

- Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

Ngành Chăn nuôi trình độ tiến sĩ 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 

Phân tích số liệu 

thí nghiệm và công 

bố kết quả nghiên 

cứu chăn nuôi 

- Kiến thức: Nghiên cứu sinh có kiến thức nâng cao về 

ý tưởng nghiên cứu, những vấn đề cơ bản trong nghiên 

cứu chăn nuôi, quy trình nghiên cứu khoa học, đề cương 

nghiên cứu, phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết 

quả nghiên cứu chăn nuôi.  

- Kỹ năng: Nghiên cứu sinh biết sử dụng các phần 

mềm máy tính để xử lý kết quả nghiên cứu, biết phân 

tích số liệu, đánh giá kết quả nghiên cứu, viết báo cáo, 

thuyết trình báo cáo khoa học, viết bài báo công bố kết 

quả nghiên cứu về chăn nuôi. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiên cứu sinh 

hình thành năng lực tự xây dựng toàn bộ quy trình 

nghiên cứu khoa học từ ý tưởng đến nghiên cứu (xác 

định vấn đề/câu hỏi nghiên cứu, hình thành giả thuyết 

khoa học, thiết kế thí nghiệm, viết đề cương nghiên cứu) 

và từ nghiên cứu đến công bố (trình bày kết quả nghiên 

cứu, báo cáo khoa học, viết bài báo khoa học và luận 

văn tiến sĩ); thiết lập được năng lực đánh giá phản biện 

về các đề xuất nghiên cứu và các công bố khoa học về 

chăn nuôi.  

3  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 

2 

 

Chăn nuôi nhiệt 

đới  

- Về kiến thức:Nghiên cứu sinhhiểu và có khả năng 

ứng dụng những kiến thức về đặc điểm khí hậu nhiệt 

đới và khí hậu Việt Nam, đặc điểm chăn nuôi ở vùng 

nhiệt đới, sự trao đổi nhiệt và stress nhiệt ở vật nuôi, các 

3  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện. 



giải pháp phát triển chăn nuôi nhiệt đới thích ứng với 

biến đổi khí hậu.  

- Về kỹ năng:Nghiên cứu sinh có khả năng thẩm định, 

đánh giá, xếp hạng các cơ sở chăn nuôi trong điều kiện 

nhiệt đới, có khả năng lựa chọn, đưa ra quyết định, phán 

quyết, khuyến cáo hay chỉnh sửa các kỹ thuật chăn nuôi 

trong điều kiện nhiệt đới. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Nghiên cứu 

sinhcó khả năng tiếp nhận thông tin, hiểu và tán 

thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về 

các thông tin, thực tế liên quan đến chăn nuôi nhiệt đới. 

Nghiên cứu sinh có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ chăn nuôi nhiệt đới; có sáng kiến, có khả 

năng tự định hướng, thích nghi, tự học tập, tự giải quyết 

vấn đề và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn, kỹ năng trong chăn nuôi nhiệt đới. 

3 
Chăn nuôi lợn 

nâng cao  

- Về kiến thức:Nghiên cứu sinhhiểu và có khả năng 

ứng dụng những kiến thức về đặc điểm khí hậu nhiệt 

đới và khí hậu Việt Nam, đặc điểm chăn nuôi ở vùng 

nhiệt đới, sự trao đổi nhiệt và stress nhiệt ở vật nuôi, các 

giải pháp phát triển chăn nuôi nhiệt đới thích ứng với 

biến đổi khí hậu.  

- Về kỹ năng:Nghiên cứu sinh có khả năng thẩm định, 

đánh giá, xếp hạng các cơ sở chăn nuôi trong điều kiện 

nhiệt đới, có khả năng lựa chọn, đưa ra quyết định, phán 

quyết, khuyến cáo hay chỉnh sửa các kỹ thuật chăn nuôi 

trong điều kiện nhiệt đới. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Nghiên cứu 

sinhcó khả năng tiếp nhận thông tin, hiểu và tán 

3  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện. 



thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về 

các thông tin, thực tế liên quan đến chăn nuôi nhiệt đới. 

Nghiên cứu sinh có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ chăn nuôi nhiệt đới; có sáng kiến, có khả 

năng tự định hướng, thích nghi, tự học tập, tự giải quyết 

vấn đề và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn, kỹ năng trong chăn nuôi nhiệt đới. 

4 
Chăn nuôi gia cầm 

nâng cao  

Cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật, mở 

rộng và bổ sung kiến thức trong lĩnh vực chăn nuôi gia 

cầm. 

2  

- Dự lớp: Học viên dự lớp đủ thời gian 

quy định mới được phép dự thi hết học 

phần. 

- Thảo luận: Học viên được đánh giá một 

phần thông qua tham gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá trình giảng dạy của 

giáo viên, thảo luận seminar.  

- Tiểu luận/seminar tập: Mỗi học viên 

phải viết ít nhất 1 bài tiểu luận chuyên đề 

và trình bày dưới dạng seminar trước 

lớp/nhóm. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Học viên phải làm 1 

bài kiểm tra giữa kỳ sau khi học xong ½ 

chương trình lý thuyết cua học phần. 

- Thi hết học phần: Học viên phải dự thi 

hết học phần dưới hình thức thi viết hoặc 

vấn đáp sau khi đã hoàn thành các nội 

dung học, kiểm tra giữa kỳ và seminar. 

sau:  

- Chuyên cần: dự lớp, thảo luận: 0,1 



- Tiểu luận/seminar 0,3 

- Điểm thi cuối kỳ:  0,6 

5 
Chăn nuôi gia súc 

nhai lại nâng cao  

- Về kiến thức:Nghiên cứu sinhcó được những kiến 

thức nâng cao về dinh dưỡng-thức ăn, công tác giống, 

các công nghệ sinh sản tiến tiến, môi trường sinh thái, 

tập tính, phúc lợi động vật, các công nghệ súc sản đối 

với chăn nuôi gia súc nhai lại.  

- Về kỹ năng:Nghiên cứu sinh có khả năng thẩm định, 

đánh giá, xếp hạng các cơ sở chăn nuôi gia súc nhai lại; 

có khả năng lựa chọn, đưa ra quyết định, phán quyết, 

khuyến cáo hay chỉnh sửa các kỹ thuật tiên tiến trong 

chăn nuôi gia súc nhai lại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Nghiên cứu 

sinhcó khả năng tiếp nhận thông tin, hiểu và tán 

thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về 

các thông tin, thực tế liên quan đến chăn nuôi gia súc 

nhai lại. Nghiên cứu sinh có năng lực dẫn dắt về chuyên 

môn, nghiệp vụ chăn nuôi gia súc nhai lại; có sáng kiến, 

muốn học và có khả năng tự học tập, tự giải quyết vấn 

đề và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn, kỹ năng trong chăn nuôi gia súc nhai 

lại. 

2  

Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện. 

 

6 
Môi trường chăn 

nuôi  

- Về kiến thức: Nghiên cứu sinh có được những kiến 

thức nâng cao cộng đồng và môi trường chăn nuôi. 

Nghiên cứu sinh năm bắt được nguyên nhân ô nhiễm 

môi trường do chăn nuôi và các hệ quả của chúng. Áp 

dụng được các giảm thiểu ảnh hưởng của chăn nuôi đến 

môi trường.  

2  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện. 



- Về kỹ năng: Nghiên cứu sinh có khả năng thẩm định, 

đánh giá, xếp hạng môi trường tại các cơ sở chăn nuôi; 

có khả năng lựa chọn, đưa ra quyết định, phán quyết, 

khuyến cáo hay chỉnh sửa các kỹ thuật tiên tiến trong 

chăn nuôi. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiên cứu 

sinhcó khả năng tiếp nhận thông tin, hiểu và tán 

thành/phản đối giá trị thông tin, có cảm nhận tốt/xấu về 

các thông tin, thực tế liên quan đến môi trường  chăn 

nuôi. Nghiên cứu sinh có năng lực dẫn dắt về chuyên 

môn, nghiệp vụ  về môi trường chăn nuôi; có sáng kiến, 

muốn học và có khả năng tự học tập, tự giải quyết vấn 

đề và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực môi trường chăn 

nuôi. 

7 

Các kỹ thuật phân 

tích trong nghiên 

cứu chăn nuôi 

- Về kiến thức: Học viên phải tiếp thu và vận dụng được 

các kỹ thuật phân tích trong nghiên cứu, đánh giá chất 

lượng thức ăn và sản phẩm chăn nuôig chăn nuôi lợn.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng tự tìm kiếm các tài 

liệu cần thiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh;  có khả năng 

chuẩn xác phần phương pháp nghiên cứu của các 

chuyên đề nghiên cứu,  đề xuất nghiên cứu, đề tái 

nghiên cứu khoa học liên quan đến chăn nuôi. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm : Có khả năng tiếp 

nhận và phân tích các thông tin liên quan đến kiến thức 

chuyên môn về chăn nuôi.  

2  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 

 

Ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi trình độ tiến sĩ 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 

Những tiến bộ mới 

trong Dinh dưỡng 

động vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ 

bản về những tiến bộ mới trong nghiên cứu và ứng 

dụng Dinh dưỡng động vật. Người học được tiếp cận 

với các tiến bộ mới trong dinh dưỡng và áp dụng trong 

chăn nuôi để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và giảm 

thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới 

môi trường. Học phần cũng giúp cho người học rèn 

luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy 

định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm.  

3  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 

2 

Các hệ thống mới 

đánh giá giá trị 

năng lượng và 

protein của thức ăn 

cho lợn, gia cầm 

và động vật nhai 

lại 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức về 

các hệ thống mới trong đánh giá giá trị năng lượng và 

protein. Người học được rèn luyện các kỹ năng ứng 

dụng các hệ thống mới trong đánh giá giá trị năng 

lượng và protein vào thực tế sản xuất chăn nuôi nhằm 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi và sức khỏe động vật, 

giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn 

nuôi tới môi trường. Học phần cũng giúp cho người 

học rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm.  

3  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 

3 

Chế biến và bảo 

quản thức ăn hạt 

và công nghệ sản 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức về 

bảo quản thức ăn hạt và các công nghệ trong sản xuất 

thức ăn hỗn hợp. Người học được rèn luyện các kỹ 

năng ứng dụng các kiến thức bảo quản các nguyên liệu 

2  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 



xuất thức ăn hỗn 

hợp 

dạng hạt và các công nghệ mới vào sản xuất sản xuất 

TA chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và 

sức khỏe động vật, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của 

hoaṭ đôṇg chăn nuôi tới môi trường. Học phần cũng 

giúp cho người học rèn luyện tinh thần làm việc 

nghiêm túc, tuân thủ quy định, và tăng cường khả 

năng thích ứng, chủ động phối hợp làm việc nhóm.  

4 

Chế biến và bảo 

quản thức ăn thô 

xanh và phụ phẩm 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: Học viên phải tiếp thu và vận dụng 

được các kiến thức về phương pháp chế biến thức ăn 

thô, phụ phẩm bông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng tự tìm kiếm các 

tài liệu cần thiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh;  có khả 

năng chuẩn xác phần phương pháp nghiên cứu của các 

chuyên đề nghiên cứu,  đề xuất nghiên cứu, đề tái 

nghiên cứu khoa học liên quan đến chế biến thức ăn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm : Có khả năng tiếp 

nhận và phân tích các thông tin liên quan đến kiến 

thức chuyên môn về chế biến thức ăn.  

3  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 

5 

Khoáng hữu cơ và 

khoáng nano trong 

dinh dưỡng động 

vật 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức về 

khoáng hữu cơ và khoáng nano và các ứng dụng trong 

sản xuất thức ăn cho vật nuôi. Người học được rèn 

luyện các kỹ năng áp dụng các kiến thức nguyên liệu 

khoáng mới vào sản xuất sản xuất TA chăn nuôi nhằm 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi và sức khỏe động vật, 

giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg chăn 

nuôi tới môi trường. Học phần cũng giúp cho người 

học rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ 

quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, chủ động 

phối hợp làm việc nhóm.  

2  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 



6 
Chất bổ sung trong 

thức ăn chăn nuôi   

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ 

bản về cơ chế tác dụng và sử dụng các nhóm phụ gia 

thức ăn chăn nuôi. Người học được rèn luyện các kỹ 

năng về việc xây dựng công thức premix khoáng – 

vitamin cho vật nuôi, sử dụng được các chất phụ gia 

trong chăn nuôi, mang laị lơị nhuâṇ cho người chăn 

nuôi và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cưc̣ của hoaṭ đôṇg 

chăn nuôi tới môi trường. Học phần cũng giúp cho 

người học rèn luyện tinh thần làm việc nghiêm túc, 

tuân thủ quy định, và tăng cường khả năng thích ứng, 

chủ động phối hợp làm việc nhóm.  

3  
Đánh giá theo qui định chung của Học 

viện 

 

II. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1.  Sinh học đại cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

+ Cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế 

bào; sự khác nhau giữa tế bào prokaryote và 

eukaryote, giữa tế bào động vật và tế bào thực vật; 

+ Các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ 

thể (trao đổi chất, đồng hóa, dị hóa, cảm ứng, thích 

nghi...);  

+ Cơ sở khoa học của các hình thức sinh sản của 

sinh vật; các giai đoạn trong quá trình tiến hóa của 

sinh giới; 

+ Mối liên hệ giữa các quá trình sinh học với các 

hình thức nhân giống cây trồng và vật nuôi, bảo 

2 1 

Tham dự lớp, Thực hành (Phỏng vấn, 

quan sát, báo cáo thực hành), kiểm tra 

giữa kỳ (tự luận), thi cuối kỳ (trắc 

nghiệm) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

quản chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 

bảo quản và chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

+ Sử dụng thành thạo kính hiển vi và các thiết bị cơ 

bản trong thực hành sinh học;  

+ Làm các tiêu bản hiển vi 

+ Làm việc nhóm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập;  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của phòng thực 

hành; đảm bảo thực hành đầy đủ, đúng yêu cầu. 

2.  
Di truyền hoc̣ đại 

cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản tổng quát về các nguyên lý di truyền học 

vi sinh vật, thực vật, động vật, người và ứng dụng 

trong cải tiến giống và sinh y. Sinh viên hiểu được di 

truyền học Mendel. Sinh viên so sánh và phân tích sự 

khác nhau cơ chế di truyền ở vi sinh vật và người. 

Sinh viên đánh giá và phân tích hướng ứng dụng di 

truyền học trong chọn tạo giống động thực vật và vi 

sinh vật. Vận dụng và khái quát hóa cơ sở phân tử các 

hiện tượng di truyền, di truyền học nhiễm sắc thể và 

liên kết gen 

3 1 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

3.  Sinh học tế bào 
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  
2 2 

Tham dự lớp, thảo luận, kiểm tra giữa 

kỳ (tự luận), thi cuối kỳ (tự luận). 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Các thuộc tính và nhiệm vụ cơ bản của tế bào, các 

phương pháp nghiên cứu tế bào; 

+ Thành phần hóa học, cấu trúc không gian và các 

tính chất đặc trưng của hệ thống màng sinh học; các 

mô hình thực nghiệm của hệ thống màng sinh học;  

+ Cơ chế hoạt động của các loại kênh vận chuyển trên 

màng sinh học;  

+ Cấu tạo, chức năng của hệ thống khung xương tế 

bào; 

+ Cơ chế hoạt động của chu kỳ tế bào và sự kiểm soát 

chu kỳ tế bào.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên kỹ năng như sau: 

+ Làm việc nhóm và tổ chức nhóm làm nhóm;  

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề trong nghiên cứu 

khoa học. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ sau: 

+ Chủ động trong học tập;  

+ Tích cực phát biểu xây dựng bài. 

4.  
Vi sinh vật đại 

cương 

Hoc̣ phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

sau: 

+ Khái niêṃ và đặc điểm chung của vi sinh vật 

+ Đánh giá được vai trò, tiềm năng ứng dụng của 

vi sinh vật trong đời sống. Phân biệt được các 

nhóm vi sinh vật chính theo đặc điểm hình thái và 

phân bố của tế bào  

2 2 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình 

cộng của những điểm thành phần 

sau:  

 Điểm chuyên cần: 10 % 

 Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa 

kì: 30% 

 Điểm kiểm tra cuối kì: tự luận/trác 

nghiệm 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Phân tích được đặc điểm hình thái, cấu tạo tế 

bào, sinh trưởng và phát triển của một số nhóm vi 

sinh vật. 

+ Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện môi 

trường tới sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. 

Nếu học online, sinh viên sẽ được 

đánh giá theo các tiêu chí sau: 

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả 

lời các câu hỏi được giảng viên đặt 

ra để thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện 

quy định dùng trong giảng dạy trực 

tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm 

ứng dụng được Học viện quy định dùng 

trong giảng dạy trực tuyến. 

5.  Sinh học phân tử 1 

Hoc̣ phần  nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức khái quát về cấu trúc, chức năng và các quá trình 

hoạt động của các phân tử DNA, RNA và Protein. 

Kiến thức về gene, genome và cơ chế các quá trình 

biến đổi thông tin di truyền như: tái bản, phiên mã, 

dic̣h mã, cơ chế gây biến đổi DNA ở sinh vâṭ. Các 

kiến thức cơ bản về tổ chức và biểu hiện của vật chất 

di truyền ở sinh vật tiền nhân và nhân chuẩn.  

2 2 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Sinh viên hiểu đươc̣ cấu taọ, chức năng của các đaị 

phân tử sinh hoc̣ trong tế bào. Sinh viên có thể vâṇ 

duṇg kiến thức này để giải thích được các quá trình 

biến đổi thông tin di truyền ở sinh vâṭ prokaryote và 

eukaryote. 

6.  Thực hành SHPT 1 

Sinh viên hiểu và có khả năng phân tích đánh giá 

các kiến thức lý thuyết về sinh học phân tử như: 

đặc điểm cấu trúc, vật lý hóa học của axit nucleic 

đến biểu hiện của gene, cấu trúc genome, đánh 

giá chức năng enzyme DNA polymerase trong tái 

bản, tương tác protein-DNA trong cấu trúc.  

Sinh viên có thể thực hiện những thao tác cơ bản về 

sinh học phân tử để sử dụng phân tích các tính 

chất của các đại phân tử sinh học 

 Tạo cho sinh viên tư duy logic và niệm say mê 

nghiên cứu khoa học. 

1 2 

Tham dự lớp 

Thi cuối kì 

 

7.  Sinh thái vi sinh vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Hệ sinh thái và sự đa dạng của vi sinh vật, mối 

quan hệ giữa các vi sinh vật, giữa vi sinh vật với 

thực vật và động vật, các mối tương tác, trao đổi 

thông tin của vi sinh vật trong quá trình sống; 

- Vai trò của vi sinh vật trong một số quá trình sinh 

địa hóa trong tự nhiên. 

2 3 

Sinh viên được đánh giá thông qua: 

điểm chuyên cần, giữa kỳ và điểm thi 

cuối kỳ. 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình 

cộng của những rubric sau khi nhân 

với trọng số của từng rubric 

 Đánh giá quá trình: 40% 

 Đánh giá cuối kì: tự luận 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Nếu học onine, sinh viên sẽ được 

đánh giá thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả 

lời các câu hỏi được giảng viên đặt 

ra để thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện 

quy định dùng trong giảng dạy trực 

tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm 

ứng dụng được Học viện quy định dùng 

trong giảng dạy trực tuyến 

8.  
Sinh học người và 

ĐV 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Kiến thức đại cương về cấu tạo các cơ quan 

trong cơ thể người và động vật; 

- Kiến thức đại cương hoạt động các cơ quan, hệ 

cơ quan trong cơ thể người và động vật; 

- Cơ sở khoa học một số quá trình sinh học xảy 

ra trong cơ thể người và động vật (tiếng khóc của trẻ 

3 3 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

sơ sinh, phản xạ bú mút, đồng tử co lại khi chiếu 

ánh sang mạnh vào mắt…) 

- Cơ sở khoa học về phương pháp cấp cứu: 

Phương pháp hô hấp nhân tạo, phương pháp ép tim, 

hà hơi thổi ngạt… 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Làm việc độc lập, quan sát; 

- Thu thập, đánh giá được các tài liệu liên quan 

đến sinh học người và động vật 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích cơ sở 

khoa học của các hiện tượng, quá trình thực tế xẩy 

ra trong cơ thể người và động vật. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, 

sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các 

sinh viên khác; tự tin vận dụng các kiến thức vào 

trong cuộc sống. 

9.  Sinh học phân tử 2 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về sự tổ chức và các thành phần DNA genome ở của 

sinh vật, genome ti thể, lục lạp. Sinh viên vận dụng các 

kiến thức này để giải thích được các hiện tượng, cơ chế 

sinh học ở mức độ phân tử. 

2 4 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

10.  
Tiến hóa và đa dạng 

sinh học 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và khái quát hóa 

được kiến thức cơ bản về học thuyết tiến hóa và 
3 4 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

nguồn gốc sự sống của Darwin, tiến hóa xét ở mức độ 

phân tử, gen, alen, vật chất, tính trạng, biến dị di 

truyền và chọn lọc tự nhiên là cơ sở của tiến hóa.  

Liệt kê được nhân tố gây tiến hóa, phát sinh chủng 

loại và cơ chế hình thành loài mới trong đó có con 

người chúng ta. Khái niệm về đa dạng sinh học, hệ 

sinh thái và tầm quan trọng trong bảo vệ môi trường 

và phát triển kinh tế và cuộc sống con người, nguyên 

nhân gây mất đa dạng sinh học và cạn kiệt nguồn gen, 

biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen và hệ 

sinh thái. 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

11.  Miễn dịch học cơ sở 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Lịch sử nghiên cứu và phân loại miễn dịch, miễn 

dịch tự nhiên và miễn dịch tiêp thu; 

- Các hàng rào phòng vệ của cơ thể; 

- Cấu tạo và chức năng của các thành phần tham 

gia vào hệ thống miễn dịch (cơ quan, mô và tế 

bào); 

- Sự biệt hóa tế bào lympho, kháng nguyên và các 

tế bào trình diện kháng nguyên; 

- Cấu trúc, chức năng và phân loại kháng thể; 

- Phản ứng kháng nguyên-kháng thể; 

- Thành phần và các con đường biệt hóa bổ thể; 

- Vai trò của các cytokines. 

. 

2 4 

Sinh viên được đánh giá thông qua: 

điểm chuyên cần, giữa kỳ và điểm thi 

cuối kỳ. 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình 

cộng của những rubric sau khi nhân 

với trọng số của từng rubric 

 Đánh giá quá trình: 40% 

 Đánh giá cuối kì: tự luận 60% 

Nếu học onine, sinh viên sẽ được 

đánh giá thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả 

lời các câu hỏi được giảng viên đặt 

ra để thảo luận 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện 

quy định dùng trong giảng dạy trực 

tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm 

ứng dụng được Học viện quy định dùng 

trong giảng dạy trực tuyến. 

12.  
Kỹ thuật di truyền, 

Nguyên lý và Ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa những kiến thức đại cương về kỹ 

thuật di truyền, các hệ thống sinh học sử dụng trong 

kỹ thuật di truyền; 

- Giải thích, so sánh, phân biệt các loại enzyme chính, 

khả năng ứng dụng; 

- Mô tả, nhận đinh, giải thích nguyên lý chiết tách 

acid nucleic; Mô tả, giải thích nguyên lý kỹ thuật 

PCR; Phân biệt sự khác biệt giữa các kỹ thuật điện di 

acid nucleic; Phân biệt các kỹ thuật tạo và nhân dòng 

DNA; 

- Phân tích và so sánh các kỹ thuật lai phân tử, kỹ 

thuật xác định trình tự DNA, kỹ thuật chỉ thị phân tử 

DNA; 

3 4 

- Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp. 

- Đánh giá tiến trình và kiểm tra giữa 

kỳ: theo hình thức trắc nghiệm, 50 câu 

hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút 

- Đánh giá cuối kỳ - thi kết thúc học 

phần: dạng bài thi trắc nghiệm, 80 câu 

hỏi trắc nghiệm trong thời gian 75 phút 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Phân tích và so sánh các kỹ thuật chuyển gen và ứng 

dụng của chúng; 

- Vận dụng kiến thức để giải thích cơ sở khoa học của 

các phương pháp chọn tạo giống bằng công nghệ sinh 

học, các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi công 

nghệ sinh học. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng quan sát; 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, thực tế. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: - Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến 

thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với 

đồng nghiệp; 

- Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. 

13.  
Thực hành KT di 

truyền 

- Về kiến thức 

o Phân tích được nguyên lý cơ bản của quy 

trình tách chiết acid nucleic, quy trình kỹ 

thuật PCR cũng như kỹ thuật điện di acid 

nucleic; 

o Phân tích được nguyên lý cơ bản và phân biệt 

được sự khác biệt giữa các chỉ thị phân tử và 

ứng dụng chỉ thị phân tử; 

o Phân tích được nguyên lý và xác định được 

sự tương đồng di truyền dựa trên chỉ thị phân 

tử. 

1 4 

Rubric 1: Đề cương đồ án, bảo vệ đề 

cương (đánh giá theo nhóm). 

Rubric 2. Báo cáo tiến độ (đánh giá theo 

nhóm). 

Rubric 3. Tự đánh giá nội bộ (trong quá 

trình thực hiện đồ án, đánh giá theo 

nhóm). 

Rubric 4: Hồ sơ phát triển và thực hiện 

đồ án (đánh giá theo nhóm). 

Rubric 5. Báo cáo tổng kết, trình bày đồ 

án (đánh giá theo nhóm) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Về kỹ năng 

o Có khả năng thiết kế thí nghiệm, triển khai, 

tiến hành và phân tích số liệu thí nghiệm 

trong nghiên cứu sinh học; 

o Có kỹ năng vận hành các thiết bị cơ bản 

trong lĩnh vực công nghệ sinh học (máy 

votex, máy ly tâm, máy PCR, hệ thống điện 

di, hệ thống chụp ảnh điện di, nồi hấp, tủ 

nuôi cấy...); Thành thạo các thao tác kỹ thuật 

trong công nghệ sinh học. 

o Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức và 

làm việc theo nhóm, kỹ năng quan sát. 

o Kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

o Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, 

thực tế. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên chủ động 

trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn sàng giúp đỡ và 

chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; Tự tin vận 

dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực hành và 

trong cuộc sống. 

 

 

 

 

 

14.  
Sinh học phát triển 

ĐV 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Sự phát triển; 

+ Các hình thức sinh sản của sinh vật; 

+ Sự phát triển của sinh vật bậc thấp; 

+ Sự tạo giao tử; 

+ Sự thụ tinh; 

2 4 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Sự phát triển phôi sớm; 

+ Sự phát triển hậu phôi; 

+ Sự phát triển cá thể ở động vật đa bào. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

15.  
Sinh học phát triển 

TV 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Các kiến thức đại cương về sinh học phát triển 

thực vật; các mô hình phát triển thực vật.  

- Cơ sở khoa học về tế bào, di truyền và phân tử 

về: sự phân hóa các dòng tế bào; sự phát sinh 

phôi; sự phát triển cây con; Sự phát triển chồi; 

sự phát triển lá. 

- Cơ sở khoa học của sự phát sinh tế bào, di 

truyền và phân tử về Sự hình thành và phát 

triển hoa; sự phát triển các cơ quan sinh sản 

của hoa và giao tử; sự thụ phấn và sự hiện 

tượng sinh sản vô tính; 

- Cơ sở khoa học cấp độ tế bào, di truyền và 

phân tử trong quá trình hình thành hạt và quả; 

2 4 

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2: Đánh giá tiến trình và giữa kì 

Thi giữa kì: Hình thức làm bài kiểm tra 

giữa kỳ theo hình thức trắc nghiệm. 

Rubric 3: Đánh giá cuối kì 

Thi cuối kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

sự phát triển rễ; sự phát triển hệ thống mạch ở 

thực vật; 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Phân tích các thông tin liên quan đến phương 

pháp, kỹ thuật và cách tiếp cận trong nghiên 

cứu sinh học phát triển thực vật phục vụ 

nghiên cứu khoa học. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức liên 

quan đến môn học. 

16.  Công nghệ vi sinh 

Hoc̣ phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

sau: 

+ Khái niêṃ và các ứng duṇg của Công nghê ̣vi 

sinh trong đời sống 

+ Cơ sở khoa hoc̣ của quá trình phân huỷ các hợp 

chất hữu cơ của vi sinh vật trong tự nhiên.  

+ Ảnh hưởng của một số nhân tố môi trường tới 

sinh trưởng, phát triển và hoạt động của vi sinh 

vật trong quá trình lên men, xử lý nước thải và 

phục hồi sinh học các vùng đất bị ô nhiễm.  

+ Ứng dụng các chủng vi sinh vật và các sản 

phẩm thu được từ chúng vào các lĩnh vực nông 

nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y tế và bảo vệ 

môi trường. 
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Sinh viên được đánh giá thông qua: 

điểm chuyên cần, giữa kỳ và điểm thi 

cuối kỳ. 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình 

cộng của những rubric sau khi nhân 

với trọng số của từng rubric 

 Rubric 1 - Điểm đánh tham dự lớp: 

10% 

 Rubric 2 - Điểm đánh giá giữa kì: 30 

% 

 Rubric 3 - Điểm đánh giá cuối kì: tự 

luận 60% 

Nếu học onine, sinh viên sẽ được 

đánh giá thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả 

lời các câu hỏi được giảng viên đặt 

ra để thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện 

quy định dùng trong giảng dạy trực 

tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm 

ứng dụng được Học viện quy định dùng 

trong giảng dạy trực tuyến 

17.  
Thực hành CN vi 

sinh 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

Các kỹ thuật phân lập, tuyển chọn các chủng 

giống vi sinh vật 

Cách chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh vật 

phù hợp theo mục đích 

Đặc điểm của các nhóm vi sinh vật 

Các trình trao đổi chất của vi sinh vật  
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Sinh viên học học phần virus này sẽ 

được đánh giá thông qua các chỉ 

tiêu sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm trung bình của học phần là 

tổng điểm của các rubric nhân với 

trọng số tương ứng của từng rubric  

 Đánh giá đề cương và bảo vệ đề 

cương đồ án: 20% 

 Đánh giá triển khai thực hiện đồ án: 

30% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Báo cáo tổng kết: 30% 

 Thuyết trình bảo vệ đồ án: 20% 

 

18.  
Công nghê ̣nuôi cấy 

mô và TB thưc̣ vâṭ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về: tế bào 

thực vật, nuôi cấy mô, tế bào thực vật;  

- Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy mô tế 

bào thực vật: Tính toàn năng, quá trình biểu 

hiện tính toàn năng và sự suy thoái tính toàn 

năng của tế bào thực vật; Tế bào gốc ở thực 

vật; Sự phát sinh hình thái của tế bào, mô thực 

vật nuôi cấy in vitro; 

- Các vấn đề liên quan đến môi trường nuôi cấy 

và điều kiện nuôi cấy mô, tế bào thực vật; 

- Các kỹ thuật chính của công nghệ nuôi cấy 

mô, tế bào thực vật ứng dụng trong nghiên cứu 

và sản xuất thực tế; 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Làm việc theo nhóm; 

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc thu thập, 

phân tích và xử lý thông tin phục vụ NCKH và 

khảo sát các vấn đề của thực tiễn liên quan đến 

công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2. Đánh giá thuyết trình (theo 

nhóm) 

Rubric 3: Đánh giá cuối kì 

Thi cuối kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến 

thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm 

với đồng nghiệp; Tự tin vận dụng các kiến 

thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc 

sống. 

19.  
Thưc̣ hành CN nuôi 

cấy mô và tế bào 

thưc̣ vâṭ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Vận dụng những kỹ năng nghiên cứu cơ bản 

của côn gnghệ tế bào thực vật vào việc cải tạo 

giống cây trồng và bảo vệ thực vật.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ trang thiết bị 

cơ bản trong phòng nuôi cấy mô tế bào thực 

vật. 

- Thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuật cơ 

bản trong nuôi cấy mô tế bào thực vật 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức liên 

quan đến môn học. 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2: Đánh giá thao tác thực hành 

Rubric 3: Đánh giá viết báo cáo 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Kiểm tra cuối kì: dạng bài thi trắc 

nghiệm 

 

20.  Virus học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

+Bản chất của virus, phân loại và danh pháp virus 

+Đặc điểm hình thái, cấu trúc của virus  

+Tái sinh và chiến lược dịch mã của virus 

+Đa dạng và tiến hóa virus 
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Sinh viên học học phần virus này sẽ 

được đánh giá thông qua các chỉ tiêu 

sau: 

1. Thang điểm: 10 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+Đặc điểm của virus gây bệnh ở thực vật và ở 

động vật 

 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình 

cộng của những điểm thành phần 

sau:  

- Điểm tham dự lớp:  10% 

- Điểm thực hành:  15% 

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:  15%  

- Thi hết học phần: tự luận 60% 

Nếu học onine, sinh viên sẽ được đánh 

giá thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, 

trả lời các câu hỏi được giảng viên đặt 

ra để thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện quy 

định dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ 

đề được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy 

định dùng trong giảng dạy trực tuyến 

21.  
Thực tập nghề 

nghiệp  

- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

sau như: 13 6 

Rubric 1 – Đánh giá của GVHD cơ sở 

Rubric 2 – Đánh giá báo cáo TTNN 

Rubric 3 -  Đánh giá hồ sơ TTNN 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Hiểu rõ về thực tiễn nghề nghiệp: cơ cấu tổ 

chức, qui mô và lĩnh vực hoạt động, cơ sở vật 

chất phục vụ sản xuất kinh doanh,  thực trạng 

sản xuất và quản lý sản xuất, kinh doanh trong 

lĩnh vực công nghệ sinh học của thế giới nghề 

nghiệp. 

+ Vận dụng các kiến thức và sự hiểu biết đã 

học trong chương trình vào việc thiết kế các 

chương trình nghiên cứu tương đối phức tạp 

phục vụ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm 

thuộc lĩnh vực CNSH  

-  Học phần rèn cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+Làm quen với thị trường lao động (nhà tuyển 

dụng, khách hàng, đồng nghiệp, người lao 

động…), tạo dựng và mở rộng mối quan hệ 

trong lĩnh vực nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội 

việc làm sau khi tốt nghiệp. 

+ Thực hiện  thành thạo các kỹ thuật cơ bản 

của ngành (các kỹ thuật cơ bản trong nghiên 

cứu sinh học, tế bào, sinh lý thực vật, vi sinh 

vật, sinh học phân tử...) 

+ Tư duy phản biện, sáng tạo vào giải quyết 

các vấn đề  chuyên môn về nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ một cách hiệu quả. 

+ Lập kế hoạch và thực hiện công việc đã đề ra 

Rubric 4: Đánh giá thuyết trình 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Viết, phân tích và trình bày báo báo cáo kết 

quả công việc 

- Học phần rèn cho sinh viên thái độ như sau: 

+ Tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc an toàn 

nghề nghiệp 

+ Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm việc 

tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

22.  
Công nghệ protein-

enzyme 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

 Các kiến thức chung về protein và enzym, các 

phương pháp thu nhận protein/enzym 

 Các phương pháp nghiên cứu protein/enzym 

 Cách thức và con đường cải biến protein/enzym 

 Sản xuất và ứng dụng protein/enzym. 
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Sinh viên học học phần này được đánh 

giá theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình 

cộng của những điểm thành phần 

sau:  

  Điểm tham dự lớp: 10 % 

  Điểm kiểm tra giữa kì: 30% 

 Điểm thi hết học phần: tự luận

 60% 

Nêu học online, các tiêu chí đánh giá 

gồm: 

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, 

trả lời các câu hỏi được giảng viên đặt 

ra để thảo luận 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện quy 

định dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ 

đề được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy 

định dùng trong giảng dạy trực tuyến 

23.  
Thực hành CN 

protein-enzyme 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

 Kiến thức cơ bản về protein và enzyme 

Một số phương pháp, kỹ thuật phổ biến trong nghiên 

cứu protein và enzyme (định tính, định lượng protein, 

xác định hoạt độ enzyme, điện di protein, phương 

pháp sắc ký giấy). 

1 6 

Sinh viên học học phần này được 

đánh giá theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những điểm thành phần sau:  

  Điểm tham dự lớp:   30 % 

  Điểm kiểm tra giữa kì:  

 40% 

 Điểm thi hết học phần: tự luận

 30% 

 

24.  
Tiếng Anh chuyên 

ngành CNSH 

* Mục tiêu: Học phần này nhằm cung cấp ch sinh viên: 

-Về kiến thức:  

+ Hiểu và sử dụng được các thuật ngữ được sử 

dụng phổ biến trong công nghệ sinh học 

2 6 

Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Làm việc nhóm  

Rubric 3. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 4 Kiểm tra cuối  kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Đọc hiểu được ý chính các bài báo chuyên 

ngành công nghệ sinh học 

+ Ứng dụng một số kỹ thuật cơ bản từ các tài 

liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học 

-Về kỹ năng: +Thành thạo kỹ năng làm việc độc lập, 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết 

trình.  

          + Sử dụng được tiếng Anh chuyên 

ngành trong hoạt động chuyên môn 

-Về thái độ và phẩm chất đạo đức:  

 + Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm việc 

tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

25.  
CNSH trong chọn 

tạo giống cây trồng 

Học phần nhằm giúp người học hiểu, vận dụng và kết 

nối một cách sáng tạo giữa nguyên lý và phương pháp 

chọn giống truyền thống với kiến thức và kỹ thuật 

công nghệ sinh học hiện đại trong chọn tạo, nhân 

giống, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng 

2 6 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

26.  
Thực hành CNSH 

trong chọn tạo giống 

cây trồng 

 Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ 

thuật và phương pháp mới trong chọn tạo giống cây 

trồng.  

 Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng 

công nghệ để giải quyết các vấn đề trong cải tiến 

giống cây trồng; phân tích và đánh giá các phương 

pháp phù hợp trong từng đối tượng cây trồng cụ thể. 

1 6 

Tham dự lớp 

Thi cuối kì 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc 

khoa học và tập trung cao 

27.  
Chẩn đoán phân tử 

và  

liệu pháp gen 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Môṭ số khái niêṃ cơ bản trong chẩn đoán; 

+ Một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh; 

+ Ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán; 

+ Một số khái niệm cơ bản trong liệu pháp gen; 

+ Liệu pháp gen; 

+ Sư ̣tồn taị gen liêụ pháp trong tế bào và nhóm gen 

muc̣ tiêu. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

2 6 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 

28.  
Tin sinh học ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản hiểu được ý nghĩa của các cơ sở dữ liệu sinh học 

và biết sử dụng những cơ sở dữ liệu này cho những mục 

đích nhất định. Biết sử dụng tin sinh học để áp dụng vào 

lĩnh vực sinh học ở mức độ cơ bản. Sử dụng được các 

công cụ cơ bản, biết cách so sánh và phân tích các cơ sở 

3 7,8 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

dữ liệu sinh học. Biết cách kết hợp các công cụ và cơ sở 

dữ liệu để giải quyết một số vấn đề trong nghiên cứu thực 

tiễn. 

29.  
Công nghê ̣tế bào 

ĐV 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Nền tảng và thành tựu của công nghệ tế bào động 

vật; 

+ Tổ chức phòng thí nghiệm công nghệ sinh học 

động vật; 

+ Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật; 

+ Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật trên giá thể 03 

chiều và hệ thống nuôi cấy khác; 

+ Các kỹ thuật liên quan trong nuôi cấy tế bào động 

vật; 

+ Ứng dụng của công nghệ tế bào động vật. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành; 

+ Làm việc và báo cáo project. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

3 7,8 
Tham dự lớp, Project, Thi giữa kỳ, Thi 

cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

30.  
Thực hành CN tế 

bào đôṇg vâṭ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Cơ sở khoa học, nguyên lý của các kỹ thuật phòng 

thí nghiệm: xác định chất lượng tinh trùng; trứng; 

kỹ thuật phân tách tế bào; 

- Cơ sở khoa học, nguyên lý của kỹ thuật nuôi cấy mô 

tế bào động vật 

- Cơ sở khoa học của các phương pháp đánh giá chất 

lượng trứng, tinh trùng đủ tiêu chuẩn thụ tinh nhân tạo 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Làm việc độc lập, quan sát; 

- Vận dụng kiến thức đã học để phân biệt các loại tinh 

trùng: Tinh trùng tiến thẳng, tinh trùng kỳ hình, tinh 

trùng chưa trưởng thành. 

- Vận dụng kiến thức đã học để phân biệt các loại 

trứng thu được ở nang trứng, đánh giá các trứng có 

khả năng nuôi cấy,... 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, 

sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè, 

đồng nghiệp. 

1 7,8 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 

31.  
Chuyên đề trong 

CNSH 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên: 

-Về kiến thức:  
2 7,8 

Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 3. Kiểm tra cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+Giải thích được cơ sở khoa học của các thành 

tựu mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học 

(công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh 

học động vật, công nghệ vi sinh vật, công nghệ 

môi trường, công nghệ nano, công nghệ sinh 

học thực phẩm,…) 

+Phân tích và đánh giá được xu hướng và cách 

tiếp cận trong nghiên cứu công nghệ sinh học 

ở Việt Nam và trên Thế giới. 

 

-Về kỹ năng:  

+Thành thạo kỹ năng tổng hợp tài liệu, viết 

báo cáo, làm việc nhóm và kỹ năng thuyết 

trình. 

-Về thái độ và phẩm chất đạo đức:  

 + Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm việc 

tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

32.  Seminar 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Cơ sở khoa học chung của một bài báo cáo 

khoa học 

- Các kỹ thuật chính trong thiết kế, trình bày 

powerpoint và ứng dụng của chúng; 

- Các quy định trong trích dẫn tài liệu tham khảo 

1 7,8 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- .Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

- Làm việc nhóm, quan sát; thảo luận, đánh giá 

- Vận dụng được kiến thức đã học để trình bày 

các vấn đề khoa học, công nghệ sinh học. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến 

thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với 

các bạn trong nhóm và các bạn ở các nhóm khác 

cũng như các đồng nghiệp; 

33.  An toàn sinh học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa kiến thức đại cương, nội dung 

của một số văn bản liên quan tới quản lý an 

toàn sinh học ở Việt Nam và thế giới, khái 

quát hóa các nội dung về đạo đức sinh học. 

- Giải thích, thảo luận và so sánh các mức độ 

nguy hiểm của các tác nhân sinh học có nguy 

cơ gây ra những thảm họa sinh học, các nhóm 

nguy cơ, cấp độ an toàn sinh học, nguyên tắc 

sử dụng các thiết bị an toàn; 

- Giải thích, thảo luận và vận dụng an toàn sinh 

học của sinh vật cải biến di truyền và các sản 

phẩm từ chúng và các phương pháp đánh giá 

tác động của chúng đến môi trường, sức khỏe 

người và vật nuôi. Dựa trên các kiến thức học 

2 7,8 

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2: Làm việc nhóm (đánh giá theo 

nhóm, nhóm tự đánh giá) 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo 

nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi kết thúc học phần theo hình thức làm 

bài thi trắc nghiệm, 50 câu hỏi trong 50 

phút. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

tập trên, người học có thể xây dựng được hệ 

thống quản lý sản xuất cây trồng an toàn, hiệu 

quả và bền vững. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Kỹ năng thực hiện, vận dụng các nguyên tắc 

thực hành tốt phòng thí nghiệm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên năng lực tự chủ và 

trách nhiệm sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn 

sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. Có nhận thức cao, có ý thức 

tuân thủ các nguyên tắc làm việc và đạo đức nghề 

nghiệp. 

34.  
Công nghệ tế bào 

gốc 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Đại cương về tế bào gốc; 

+ Tế bào gốc phôi; 

+ Tế bào gốc trưởng thành; 

+ Liệu pháp tế bào gốc; 

+ Bảo quản tế bào gốc. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 

2 7,8 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

35.  
CNSH trong chọn 

tạo giống động vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Các khái niệm và nguyên lý của chọn-tạo giống 

động vật; 

+ Công nghệ truyền thống trong chọn tạo giống 

động vật; 

+ Kỹ thuật di truyền ứng dụng trong chọn giống 

động vật; 

+ Kỹ thuật biến đổi gen động vật. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 
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36.  
Công nghệ SH nấm 

ăn và nấm dược liệu 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 
3 7,8 

Sinh viên học học phần này được 

đánh giá theo tiêu chí sau: 

1.Thang điểm: 10 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Khái niệm nấm ăn, nấm dược liệu; Các kiến 

thức cơ bản về sinh học của nấm ăn, nấm dược 

liệu;  

+ Công nghệ nhân giống (phân lập giống nấm, 

nhân giống nấm cấp 1, nhận giống nấm cấp 2, 

giống nấm thương phẩm) và ứng dụng công nghệ 

sinh học trong nhân giống nấm;  

+ Công nghệ nuôi trồng và ứng dụng công nghệ 

sinh học trong nuôi trồng một số loài nấm ăn, nấm 

dược liệu;  

+ Các phương pháp bảo quản sản phẩm nấm; 

phương pháp quản lý sâu bệnh hại nấm.  

 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình 

cộng của những rubric sau khi nhân 

với trọng số của từng rubric 

 Điểm tham dự lớp:    10% 

 Điểm thực hành:      

10%  

 Điểm kiểm tra giữa kỳ:    20% 

Thi hết học phần: tự luận  60% 

37.  
Công nghệ SH môi 

trường 

Kiến thức: Hoc̣ phần nhằm cung cấp cho sinh 

viên kiến thức sau: 

+ Khái niêṃ và các ứng duṇg của Công nghê ̣sinh 

học trong đời sống 

+ Cơ sở khoa hoc̣ của một số biện pháp xử lý đất 

ô nhiễm và nước thải bằng vi sinh vật.  

+ Ảnh hưởng của một số nhân tố môi trường tới 

sinh trưởng, phát triển và hoạt động của vi sinh 

vật trong xử lý nước thải và phục hồi sinh học tại 

các vùng đất bị ô nhiễm.  
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Sinh viên học học phần này được 

đánh giá theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những điểm thành phần sau:  

- Điểm tham dự lớp:   

 10 % 

- Điểm kiểm tra giữa kì:   30% 

- Điểm thi hết học phần: tự luận 60% 

Nêu học online, các tiêu chí đánh giá 

gồm: 

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả 

lời các câu hỏi được giảng viên đặt 

ra để thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện 

quy định dùng trong giảng dạy trực 

tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm 

ứng dụng được Học viện quy định dùng 

trong giảng dạy trực tuyến 

38.  
Nông nghiệp công 

nghệ cao 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa được các kiến thức một số điều 

luật cơ bản, các nguyên lý cơ bản của kinh tế 

trong Nông nghiệp công nghệ cao và xu thế 

cũng như yêu cầu bức thiết phát triển Nông 

nghiệp công nghệ cao; Trang thiết bị cần thiết 

trong các hệ thống trồng trọt trong nhà có mái 

che; vai trò của IPM và triển vọng của công 

nghệ nhà kính; Nguyên lý và ứng dụng của 

công nghệ trồng cây không dùng đất, ưu và 

nhược điểm sử dụng công nghệ thủy canh và 

khí canh. 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham 

dự lớp 

Rubric 2: Đánh giá giữa kì 

Thi giữa kì: Hình thức làm tiểu luận 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo 

nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi giữa kì: Dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Giải thích được một số khía cạnh kinh tế của 

sản xuất thương mại qui mô lớn 

- Nnhận diện được những mô hình quản lý, vận 

hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

trên thế giới và ở Việt Nam và người học có 

thể vận hành, xây dựng được những mô hình 

Nông nghiệp công nghệ cao trong thực tế. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

 - Thực hiện, vận dụng được các nguyên tắc hoạt 

động của các qui trình sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao trong thực tiễn. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức liên 

quan đến môn học. 

39.  
CNSH Nano 

Nguyên lý và Ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

Các khái niệm về vật liệu nano, công nghệ nano, công 

nghệ sinh học nano; Phân loại vật liệu nano, Các tính 

chất đặc trưng của các loại vật liệu nano; Nguyên lý 

và phương pháp tạo vật liệu nano; Các hướng ứng 

dụng chính và triển vọng của công nghệ sinh học 

nano trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,  nghiên 

cứu sinh học và y dược học.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

Làm việc nhóm và tổ chức nhóm làm việc hiệu quả. 
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Tham dự lớp, thảo luận, kiểm tra giưa 

kỳ (tự luận), thi cuối kỳ (tự luận). 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Tuân thủ nội quy trong học tập; chủ động lĩnh hội 

kiến thức; tích cực phát biểu xây dựng bài; nhận thức 

đúng về hướng ứng dụng và triển vọng của công nghệ 

sinh học nano. 

40.  
Sở hữu trí tuệ trong 

CNSH 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Trình bày được các kiến thức pháp luật cơ bản 

về quyền sở hữu trí tuệ; Phân biệt được các 

loại quyền sở hữu trí tuệ. 

- Trình bày được quá trình hình thành và phát 

triển của luật sở hữu trí tuệ trên thế giới và 

Việt Nam.  

- Trình bày được nội dung cơ bản của các văn 

bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. 

- Phân biệt được quyền tác giả và quyền sở hữu 

công nghiệp;  

- Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan 

đến xác lập và chuyển giao quyền tác giả và 

quyền sở hữu công nghiệp;  

- Trình bày được các bước đăng ký quyền sở 

hữu giống cây trồng và các vấn đề liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của tác giả khi chuyển 

giao;  

- Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan 

quá trình đăng ký cấp phép chỉ dẫn địa lý và 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2: Đánh giá giữa kì 

Thi giữa kì: Hình thức làm bài kiểm tra 

giữa kỳ theo hình thức trắc nghiệm. 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo 

nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi giữa kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền 

thống;  

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích 

các vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý 

trong một số trường hợp chanh chấp sở hữu trí 

tuệ trong CNSH;  

- Trình bày được các khái niệm sở hữu trí tuệ 

liên quan đến công nghệ sinh học;  

- Phân biệt được các hình thức sở hữu trí tuệ 

trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm 

công nghệ sinh học;  

- Phân biệt được các quyền bảo hộ sáng chế, bí 

mật kinh doanh, tác giả, giống cây trồng;  

- Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan 

quá trình đăng ký cấp phép các sản phẩm 

thương mại có nguồn gốc từ CNSH, hợp đồng 

chuyển giao vật liệu, hợp đồng bảo mật, hợp 

đồng hợp tác nghiên cứu;  

- Khai thác được cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

 - Thực hiện, vận dụng được các quy định trong 

sở hữu trí tuệ trong thực tiễn sản xuất. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến 

thức liên quan đến môn học. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

41.  
Hợp chất thứ cấp 

thiên nhiên 

Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu các kiến thức cơ 

bản về hợp chất trao đổi thứ cấp và liệt kê được 

nguồn gốc, phân loại, sự phân bố, đặc điểm sinh học, 

hóa học của các hợp chất này. Qua học tập học phần 

này, sinh viên biết được các con đường chuyển hóa 

và sự hình thành các hợp chất thứ cấp từ đó vận dụng 

để khai thác và ứng dụng của các hợp chất này tạo 

các chế phẩm sinh học dùng trong y học, dược phẩm 

và bảo vệ thực vật, học phần hỗ trợ kiến thức về ứng 

dụng thực tiễn của các hợp chất thứ cấp. 
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Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

42.  Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức:  

Học phần nhằm giúp SV vận dụng các kiến thức, 

kinh nghiệm và sự hiểu biết đã học trong chương 

trình vào việc thực hiện 1 đề tài NCKH hay 1 project 

ứng dụng nhằm đề xuất các giải pháp tiến bộ trong 

CNSH cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp bền 

vững. 

- Về kỹ năng:  

Học phần rèn cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+ Thực hiện  thành thạo các kỹ thuật cơ bản và 

chuyên sâu của ngành (các kỹ thuật cơ bản 

trong nghiên cứu sinh học, tế bào, sinh lý thực 

vật, vi sinh vật, sinh học phân tử...) 
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Rubric 1 (Phiếu chấm  điểm của 

GVHD, GVPB) 

Rubric 2 (Phiếu chấm điểm Hội đồng) 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Tư duy phản biện, sáng tạo vào giải quyết 

các vấn đề về nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ một cách hiệu quả. 

+ Lập kế hoạch và thực hiện 1 NCKH hay 1 

project ứng dụng 

+ Viết, phân tích và trình bày báo báo cáo kết 

quả 1 NCKH hay 1 project ứng dụng 

- Về thái độ: 

Học phần rèn cho sinh viên thái độ như sau: 

+Tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc an toàn 

nghề nghiệp 

+ Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm việc 

tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

 

2. Chuyên ngành Công nghệ sinh học chất lượng cao trình độ đại học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1.  Sinh học phân tử 1 

Hoc̣ phần  nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức khái quát về cấu trúc, chức năng và các quá trình 

hoạt động của các phân tử DNA, RNA và Protein. 

Kiến thức về gene, genome và cơ chế các quá trình 

2 3 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

biến đổi thông tin di truyền như: tái bản, phiên mã, 

dic̣h mã, cơ chế gây biến đổi DNA ở sinh vâṭ. Các 

kiến thức cơ bản về tổ chức và biểu hiện của vật chất 

di truyền ở sinh vật tiền nhân và nhân chuẩn.  

Sinh viên hiểu đươc̣ cấu taọ, chức năng của các đaị 

phân tử sinh hoc̣ trong tế bào. Sinh viên có thể vâṇ 

duṇg kiến thức này để giải thích được các quá trình 

biến đổi thông tin di truyền ở sinh vâṭ prokaryote và 

eukaryote. 

 

2.  
Thực hành sinh học 

phân tử 1 

Sinh viên hiểu và có khả năng phân tích đánh giá 

các kiến thức lý thuyết về sinh học phân tử như: 

đặc điểm cấu trúc, vật lý hóa học của axit nucleic 

đến biểu hiện của gene, cấu trúc genome, đánh 

giá chức năng enzyme DNA polymerase trong tái 

bản, tương tác protein-DNA trong cấu trúc.  

Sinh viên có thể thực hiện những thao tác cơ bản về 

sinh học phân tử để sử dụng phân tích các tính 

chất của các đại phân tử sinh học 

 Tạo cho sinh viên tư duy logic và niệm say mê 

nghiên cứu khoa học. 

1 3 

Tham dự lớp 

Thi cuối kì 

 

3.  Sinh học đại cương 
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  2 3 

Tham dự lớp, Thực hành (Phỏng vấn, quan 

sát, báo cáo thực hành), kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận), thi cuối kỳ (trắc nghiệm) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế 

bào; sự khác nhau giữa tế bào prokaryote và 

eukaryote, giữa tế bào động vật và tế bào thực vật; 

+ Các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ 

thể (trao đổi chất, đồng hóa, dị hóa, cảm ứng, thích 

nghi...);  

+ Cơ sở khoa học của các hình thức sinh sản của 

sinh vật; các giai đoạn trong quá trình tiến hóa của 

sinh giới; 

+ Mối liên hệ giữa các quá trình sinh học với các 

hình thức nhân giống cây trồng và vật nuôi, bảo 

quản chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 

bảo quản và chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

+ Sử dụng thành thạo kính hiển vi và các thiết bị cơ 

bản trong thực hành sinh học;  

+ Làm các tiêu bản hiển vi 

+ Làm việc nhóm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập;  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của phòng thực 

hành; đảm bảo thực hành đầy đủ, đúng yêu cầu. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

4.  
Tiếng Anh chuyên 

ngành CNSH 

* Mục tiêu: Học phần này nhằm cung cấp ch sinh viên: 

-Về kiến thức:  

+ Hiểu và sử dụng được các thuật ngữ được sử 

dụng phổ biến trong công nghệ sinh học 

+ Đọc hiểu được ý chính các bài báo chuyên 

ngành công nghệ sinh học 

+ Ứng dụng một số kỹ thuật cơ bản từ các tài 

liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học 

-Về kỹ năng: +Thành thạo kỹ năng làm việc độc lập, 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết 

trình.  

          + Sử dụng được tiếng Anh chuyên 

ngành trong hoạt động chuyên môn 

-Về thái độ và phẩm chất đạo đức:  

 + Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm 

việc tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

4 3 

Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Làm việc nhóm  

Rubric 3. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 4 Kiểm tra cuối  kì 

5.  Vi sinh vật đại cương 

Hoc̣ phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

sau: 

+ Khái niêṃ và đặc điểm chung của vi sinh vật 

+ Đánh giá được vai trò, tiềm năng ứng dụng của 

vi sinh vật trong đời sống. Phân biệt được các 

nhóm vi sinh vật chính theo đặc điểm hình thái và 

phân bố của tế bào  

2 3 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những điểm thành phần sau:  

 Điểm chuyên cần: 10 % 

 Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 

30% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Phân tích được đặc điểm hình thái, cấu tạo tế 

bào, sinh trưởng và phát triển của một số nhóm vi 

sinh vật. 

+ Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện môi 

trường tới sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. 

 Điểm kiểm tra cuối kì: tự luận/trác 

nghiệm 60% 

Nếu học online, sinh viên sẽ được đánh 

giá theo các tiêu chí sau: 

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả lời 

các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy định 

dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề được 

giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm ứng 

dụng được Học viện quy định dùng trong 

giảng dạy trực tuyến. 

6.  
Di truyền học đại 

cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản tổng quát về các nguyên lý di truyền học 

vi sinh vật, thực vật, động vật, người và ứng dụng 

trong cải tiến giống và sinh y. Sinh viên hiểu được di 

truyền học Mendel. Sinh viên so sánh và phân tích sự 

khác nhau cơ chế di truyền ở vi sinh vật và người. 

3 4 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Sinh viên đánh giá và phân tích hướng ứng dụng di 

truyền học trong chọn tạo giống động thực vật và vi 

sinh vật. Vận dụng và khái quát hóa cơ sở phân tử các 

hiện tượng di truyền, di truyền học nhiễm sắc thể và 

liên kết gen 

7.  Sinh học tế bào 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

+ Các thuộc tính và nhiệm vụ cơ bản của tế bào, các 

phương pháp nghiên cứu tế bào; 

+ Thành phần hóa học, cấu trúc không gian và các 

tính chất đặc trưng của hệ thống màng sinh học; các 

mô hình thực nghiệm của hệ thống màng sinh học;  

+ Cơ chế hoạt động của các loại kênh vận chuyển trên 

màng sinh học;  

+ Cấu tạo, chức năng của hệ thống khung xương tế 

bào; 

+ Cơ chế hoạt động của chu kỳ tế bào và sự kiểm soát 

chu kỳ tế bào.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên kỹ năng như sau: 

+ Làm việc nhóm và tổ chức nhóm làm nhóm;  

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề trong nghiên cứu 

khoa học. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ sau: 

+ Chủ động trong học tập;  

+ Tích cực phát biểu xây dựng bài. 

2 4 
Tham dự lớp, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận), thi cuối kỳ (tự luận). 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

8.  Sinh thái vsv 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Hệ sinh thái và sự đa dạng của vi sinh vật, mối 

quan hệ giữa các vi sinh vật, giữa vi sinh vật với 

thực vật và động vật, các mối tương tác, trao đổi 

thông tin của vi sinh vật trong quá trình sống; 

- Vai trò của vi sinh vật trong một số quá trình sinh 

địa hóa trong tự nhiên. 
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Sinh viên được đánh giá thông qua: điểm 

chuyên cần, giữa kỳ và điểm thi cuối kỳ. 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những rubric sau khi nhân với trọng 

số của từng rubric 

 Đánh giá quá trình: 40% 

 Đánh giá cuối kì: tự luận 60% 
Nếu học onine, sinh viên sẽ được đánh 

giá thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả lời 

các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy định 

dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề được 

giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm ứng 

dụng được Học viện quy định dùng trong 

giảng dạy trực tuyến 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

9.  Sinh học phân tử 2 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức về sự tổ chức và các thành phần DNA genome ở 

của sinh vật, genome ti thể, lục lạp. Sinh viên vận 

dụng các kiến thức này để giải thích được các hiện 

tượng, cơ chế sinh học ở mức độ phân tử. 
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Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

10.  
Sinh học người và 

động vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Kiến thức đại cương về cấu tạo các cơ quan 

trong cơ thể người và động vật; 

- Kiến thức đại cương hoạt động các cơ quan, hệ 

cơ quan trong cơ thể người và động vật; 

- Cơ sở khoa học một số quá trình sinh học xảy 

ra trong cơ thể người và động vật (tiếng khóc của trẻ 

sơ sinh, phản xạ bú mút, đồng tử co lại khi chiếu 

ánh sang mạnh vào mắt…) 

- Cơ sở khoa học về phương pháp cấp cứu: 

Phương pháp hô hấp nhân tạo, phương pháp ép tim, 

hà hơi thổi ngạt… 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Làm việc độc lập, quan sát; 

- Thu thập, đánh giá được các tài liệu liên quan 

đến sinh học người và động vật 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích cơ sở 

khoa học của các hiện tượng, quá trình thực tế xẩy 

ra trong cơ thể người và động vật. 

3 5 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, 

sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các sinh 

viên khác; tự tin vận dụng các kiến thức vào trong 

cuộc sống. 

11.  Miễn dịch học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Lịch sử nghiên cứu và phân loại miễn dịch, miễn 

dịch tự nhiên và miễn dịch tiêp thu; 

- Các hàng rào phòng vệ của cơ thể; 

- Cấu tạo và chức năng của các thành phần tham gia 

vào hệ thống miễn dịch (cơ quan, mô và tế bào); 

- Sự biệt hóa tế bào lympho, kháng nguyên và các 

tế bào trình diện kháng nguyên; 

- Cấu trúc, chức năng và phân loại kháng thể; 

- Phản ứng kháng nguyên-kháng thể; 

- Thành phần và các con đường biệt hóa bổ thể; 

- Vai trò của các cytokines. 
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Sinh viên được đánh giá thông qua: điểm 

chuyên cần, giữa kỳ và điểm thi cuối kỳ. 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những rubric sau khi nhân với trọng 

số của từng rubric 

 Đánh giá quá trình: 40% 

 Đánh giá cuối kì: tự luận 60% 
Nếu học onine, sinh viên sẽ được đánh 

giá thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả lời 

các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy định 

dùng trong giảng dạy trực tuyến 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề được 

giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm ứng 

dụng được Học viện quy định dùng trong 

giảng dạy trực tuyến. 

12.  
Tiến hóa và đa dạng 

sinh học 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và khái quát hóa 

được kiến thức cơ bản về học thuyết tiến hóa và 

nguồn gốc sự sống của Darwin, tiến hóa xét ở mức độ 

phân tử, gen, alen, vật chất, tính trạng, biến dị di 

truyền và chọn lọc tự nhiên là cơ sở của tiến hóa.  

Liệt kê được nhân tố gây tiến hóa, phát sinh chủng 

loại và cơ chế hình thành loài mới trong đó có con 

người chúng ta. Khái niệm về đa dạng sinh học, hệ 

sinh thái và tầm quan trọng trong bảo vệ môi trường 

và phát triển kinh tế và cuộc sống con người, nguyên 

nhân gây mất đa dạng sinh học và cạn kiệt nguồn gen, 

biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen và hệ 

sinh thái. 

3 5 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

13.  

Kỹ thuật di truyền: 

Nguyên lý và ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa những kiến thức đại cương về kỹ 

thuật di truyền, các hệ thống sinh học sử dụng trong 

kỹ thuật di truyền; 

3 6 

- Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp. 

- Đánh giá tiến trình và kiểm tra giữa kỳ: 

theo hình thức trắc nghiệm, 50 câu hỏi trắc 

nghiệm trong thời gian 50 phút 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Giải thích, so sánh, phân biệt các loại enzyme chính, 

khả năng ứng dụng; 

- Mô tả, nhận đinh, giải thích nguyên lý chiết tách 

acid nucleic; Mô tả, giải thích nguyên lý kỹ thuật 

PCR; Phân biệt sự khác biệt giữa các kỹ thuật điện di 

acid nucleic; Phân biệt các kỹ thuật tạo và nhân dòng 

DNA; 

- Phân tích và so sánh các kỹ thuật lai phân tử, kỹ 

thuật xác định trình tự DNA, kỹ thuật chỉ thị phân tử 

DNA; 

- Phân tích và so sánh các kỹ thuật chuyển gen và ứng 

dụng của chúng; 

- Vận dụng kiến thức để giải thích cơ sở khoa học của 

các phương pháp chọn tạo giống bằng công nghệ sinh 

học, các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi công 

nghệ sinh học. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng quan sát; 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, thực tế. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau:  

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, 

sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng 

nghiệp; 

- Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. 

- Đánh giá cuối kỳ - thi kết thúc học phần: 

dạng bài thi trắc nghiệm, 80 câu hỏi trắc 

nghiệm trong thời gian 75 phút 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

14.  
Thực hành kỹ thuật di 

truyền 

- Về kiến thức 

o Phân tích được nguyên lý cơ bản của quy 

trình tách chiết acid nucleic, quy trình kỹ 

thuật PCR cũng như kỹ thuật điện di acid 

nucleic; 

o Phân tích được nguyên lý cơ bản và phân biệt 

được sự khác biệt giữa các chỉ thị phân tử và 

ứng dụng chỉ thị phân tử; 

o Phân tích được nguyên lý và xác định được 

sự tương đồng di truyền dựa trên chỉ thị phân 

tử. 

- Về kỹ năng 

o Có khả năng thiết kế thí nghiệm, triển khai, 

tiến hành và phân tích số liệu thí nghiệm 

trong nghiên cứu sinh học; 

o Có kỹ năng vận hành các thiết bị cơ bản 

trong lĩnh vực công nghệ sinh học (máy 

votex, máy ly tâm, máy PCR, hệ thống điện 

di, hệ thống chụp ảnh điện di, nồi hấp, tủ 

nuôi cấy...); Thành thạo các thao tác kỹ thuật 

trong công nghệ sinh học. 

o Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức và 

làm việc theo nhóm, kỹ năng quan sát. 

o Kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

o Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, 

thực tế. 
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Rubric 1: Đề cương đồ án, bảo vệ đề cương 

(đánh giá theo nhóm). 

Rubric 2. Báo cáo tiến độ (đánh giá theo 

nhóm). 

Rubric 3. Tự đánh giá nội bộ (trong quá trình 

thực hiện đồ án, đánh giá theo nhóm). 

Rubric 4: Hồ sơ phát triển và thực hiện đồ án 

(đánh giá theo nhóm). 

Rubric 5. Báo cáo tổng kết, trình bày đồ án 

(đánh giá theo nhóm) 

 

 

 

 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên chủ động 

trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia 

sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; Tự tin vận dụng các 

kiến thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc 

sống. 

15.  
Công nghệ tế bào động 

vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Nền tảng và thành tựu của công nghệ tế bào động 

vật; 

+ Tổ chức phòng thí nghiệm công nghệ sinh học 

động vật; 

+ Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật; 

+ Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật trên giá thể 03 

chiều và hệ thống nuôi cấy khác; 

+ Các kỹ thuật liên quan trong nuôi cấy tế bào động 

vật; 

+ Ứng dụng của công nghệ tế bào động vật. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành; 

+ Làm việc và báo cáo project. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

3 6 
Tham dự lớp, Project, Thi giữa kỳ, Thi cuối 

kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

16.  
Thực hành công nghệ 

tế bào động vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Cơ sở khoa học, nguyên lý của các kỹ thuật phòng 

thí nghiệm: xác định chất lượng tinh trùng; trứng; 

kỹ thuật phân tách tế bào; 

- Cơ sở khoa học, nguyên lý của kỹ thuật nuôi cấy mô 

tế bào động vật 

- Cơ sở khoa học của các phương pháp đánh giá chất 

lượng trứng, tinh trùng đủ tiêu chuẩn thụ tinh nhân tạo 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Làm việc độc lập, quan sát; 

- Vận dụng kiến thức đã học để phân biệt các loại tinh 

trùng: Tinh trùng tiến thẳng, tinh trùng kỳ hình, tinh 

trùng chưa trưởng thành. 

- Vận dụng kiến thức đã học để phân biệt các loại 

trứng thu được ở nang trứng, đánh giá các trứng có 

khả năng nuôi cấy,... 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn 

sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè, đồng 

nghiệp. 

1 6 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

17.  Công nghệ vi sinh 

Hoc̣ phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

sau: 

+ Khái niêṃ và các ứng duṇg của Công nghê ̣vi 

sinh trong đời sống 

+ Cơ sở khoa hoc̣ của quá trình phân huỷ các hợp 

chất hữu cơ của vi sinh vật trong tự nhiên.  

+ Ảnh hưởng của một số nhân tố môi trường tới 

sinh trưởng, phát triển và hoạt động của vi sinh 

vật trong quá trình lên men, xử lý nước thải và 

phục hồi sinh học các vùng đất bị ô nhiễm.  

+ Ứng dụng các chủng vi sinh vật và các sản 

phẩm thu được từ chúng vào các lĩnh vực nông 

nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y tế và bảo vệ 

môi trường. 
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Sinh viên được đánh giá thông qua: điểm 

chuyên cần, giữa kỳ và điểm thi cuối kỳ. 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những rubric sau khi nhân với trọng 

số của từng rubric 

 Rubric 1 - Điểm đánh tham dự lớp: 10% 

 Rubric 2 - Điểm đánh giá giữa kì: 30 % 

 Rubric 3 - Điểm đánh giá cuối kì: tự luận 

60% 

Nếu học onine, sinh viên sẽ được đánh 

giá thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả lời 

các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy định 

dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề được 

giao 

Đánh giá cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm ứng 

dụng được Học viện quy định dùng trong 

giảng dạy trực tuyến 

18.  
Thực hành công nghệ 

vi sinh 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

Các kỹ thuật phân lập, tuyển chọn các chủng 

giống vi sinh vật 

Cách chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh vật phù 

hợp theo mục đích 

Đặc điểm của các nhóm vi sinh vật 

Các trình trao đổi chất của vi sinh vật  
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Sinh viên học học phần virus này sẽ 

được đánh giá thông qua các chỉ tiêu 

sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm trung bình của học phần là tổng 

điểm của các rubric nhân với trọng số tương 

ứng của từng rubric  

 Đánh giá đề cương và bảo vệ đề cương 

đồ án: 20% 

 Đánh giá triển khai thực hiện đồ án: 30% 

 Báo cáo tổng kết: 30% 

 Thuyết trình bảo vệ đồ án: 20% 

 

19.  
Sinh học phát triển 

động vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Sự phát triển; 

+ Các hình thức sinh sản của sinh vật; 

+ Sự phát triển của sinh vật bậc thấp; 

+ Sự tạo giao tử; 

+ Sự thụ tinh; 

+ Sự phát triển phôi sớm; 

+ Sự phát triển hậu phôi; 

2 6 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Sự phát triển cá thể ở động vật đa bào. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

20.  
Sinh học phát triển 

thực vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Các kiến thức đại cương về sinh học phát triển 

thực vật; các mô hình phát triển thực vật.  

- Cơ sở khoa học về tế bào, di truyền và phân tử 

về: sự phân hóa các dòng tế bào; sự phát sinh 

phôi; sự phát triển cây con; Sự phát triển chồi; 

sự phát triển lá. 

- Cơ sở khoa học của sự phát sinh tế bào, di 

truyền và phân tử về Sự hình thành và phát 

triển hoa; sự phát triển các cơ quan sinh sản 

của hoa và giao tử; sự thụ phấn và sự hiện 

tượng sinh sản vô tính; 

- Cơ sở khoa học cấp độ tế bào, di truyền và 

phân tử trong quá trình hình thành hạt và quả; 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp 

Rubric 2: Đánh giá tiến trình và giữa kì 

Thi giữa kì: Hình thức làm bài kiểm tra giữa 

kỳ theo hình thức trắc nghiệm. 

Rubric 3: Đánh giá cuối kì 

Thi cuối kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

sự phát triển rễ; sự phát triển hệ thống mạch ở 

thực vật; 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Phân tích các thông tin liên quan đến phương 

pháp, kỹ thuật và cách tiếp cận trong nghiên 

cứu sinh học phát triển thực vật phục vụ 

nghiên cứu khoa học. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức liên 

quan đến môn học. 

21.  
Công nghệ protein-

enzyme 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

 Các kiến thức chung về protein và enzym, các 

phương pháp thu nhận protein/enzym 

 Các phương pháp nghiên cứu protein/enzym 

 Cách thức và con đường cải biến protein/enzym 

 Sản xuất và ứng dụng protein/enzym. 
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Sinh viên học học phần này được đánh giá 

theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những điểm thành phần sau:  

  Điểm tham dự lớp: 10 % 

  Điểm kiểm tra giữa kì: 30% 

 Điểm thi hết học phần: tự luận

 60% 

Nêu học online, các tiêu chí đánh giá gồm: 

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả 

lời các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện quy 

định dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm ứng 

dụng được Học viện quy định dùng trong 

giảng dạy trực tuyến 

22.  
Thực hành công nghệ 

protein-enzyme 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

 Kiến thức cơ bản về protein và enzyme 

Một số phương pháp, kỹ thuật phổ biến trong nghiên 

cứu protein và enzyme (định tính, định lượng protein, 

xác định hoạt độ enzyme, điện di protein, phương 

pháp sắc ký giấy). 
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Sinh viên học học phần này được đánh giá 

theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của 

những điểm thành phần sau:  

  Điểm tham dự lớp:   30 % 

  Điểm kiểm tra giữa kì:  

 40% 

 Điểm thi hết học phần: tự luận

 30% 

 

23.  Thực tập nghề nghiệp 

- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

sau như: 

+ Hiểu rõ về thực tiễn nghề nghiệp: cơ cấu tổ 

chức, qui mô và lĩnh vực hoạt động, cơ sở vật 
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Rubric 1 – Đánh giá của GVHD cơ sở 

Rubric 2 – Đánh giá báo cáo TTNN 

Rubric 3 -  Đánh giá hồ sơ TTNN 

Rubric 4: Đánh giá thuyết trình 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

chất phục vụ sản xuất kinh doanh,  thực trạng 

sản xuất và quản lý sản xuất, kinh doanh trong 

lĩnh vực công nghệ sinh học của thế giới nghề 

nghiệp. 

+ Vận dụng các kiến thức và sự hiểu biết đã 

học trong chương trình vào việc thiết kế các 

chương trình nghiên cứu tương đối phức tạp 

phục vụ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm 

thuộc lĩnh vực CNSH  

-  Học phần rèn cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+Làm quen với thị trường lao động (nhà tuyển 

dụng, khách hàng, đồng nghiệp, người lao 

động…), tạo dựng và mở rộng mối quan hệ 

trong lĩnh vực nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội 

việc làm sau khi tốt nghiệp. 

+ Thực hiện  thành thạo các kỹ thuật cơ bản 

của ngành (các kỹ thuật cơ bản trong nghiên 

cứu sinh học, tế bào, sinh lý thực vật, vi sinh 

vật, sinh học phân tử...) 

+ Tư duy phản biện, sáng tạo vào giải quyết 

các vấn đề  chuyên môn về nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ một cách hiệu quả. 

+ Lập kế hoạch và thực hiện công việc đã đề ra 

+ Viết, phân tích và trình bày báo báo cáo kết 

quả công việc 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Học phần rèn cho sinh viên thái độ như sau: 

+ Tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc an toàn 

nghề nghiệp 

+ Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm 

việc tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

24.  
Công nghệ nuôi cấy 

mô và tế bào thực vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về: tế bào 

thực vật, nuôi cấy mô, tế bào thực vật;  

- Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy mô tế 

bào thực vật: Tính toàn năng, quá trình biểu 

hiện tính toàn năng và sự suy thoái tính toàn 

năng của tế bào thực vật; Tế bào gốc ở thực 

vật; Sự phát sinh hình thái của tế bào, mô thực 

vật nuôi cấy in vitro; 

- Các vấn đề liên quan đến môi trường nuôi cấy 

và điều kiện nuôi cấy mô, tế bào thực vật; 

- Các kỹ thuật chính của công nghệ nuôi cấy 

mô, tế bào thực vật ứng dụng trong nghiên cứu 

và sản xuất thực tế; 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Làm việc theo nhóm; 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp 

Rubric 2. Đánh giá thuyết trình (theo nhóm) 

Rubric 3: Đánh giá cuối kì 

Thi cuối kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc thu thập, 

phân tích và xử lý thông tin phục vụ NCKH và 

khảo sát các vấn đề của thực tiễn liên quan đến 

công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn 

sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. 

25.  

Thực hành công nghệ 

nuôi cấy mô và tế bào 

thực vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Vận dụng những kỹ năng nghiên cứu cơ bản 

của côn gnghệ tế bào thực vật vào việc cải tạo 

giống cây trồng và bảo vệ thực vật.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ trang thiết bị 

cơ bản trong phòng nuôi cấy mô tế bào thực 

vật. 

- Thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuật cơ 

bản trong nuôi cấy mô tế bào thực vật 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức liên 

quan đến môn học. 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp 

Rubric 2: Đánh giá thao tác thực hành 

Rubric 3: Đánh giá viết báo cáo 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Kiểm tra cuối kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

26.  
Chuẩn đoán phân tử và 

liệu pháp gen 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Môṭ số khái niêṃ cơ bản trong chẩn đoán; 

+ Một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh; 

+ Ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán; 

+ Một số khái niệm cơ bản trong liệu pháp gen; 

+ Liệu pháp gen; 

+ Sư ̣tồn taị gen liêụ pháp trong tế bào và nhóm gen 

muc̣ tiêu. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 
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27.  

Công nghệ sinh học 

trong chọn tạo giống 

cây trồng 

Học phần nhằm giúp người học hiểu, vận dụng và kết 

nối một cách sáng tạo giữa nguyên lý và phương pháp 

chọn giống truyền thống với kiến thức và kỹ thuật 

công nghệ sinh học hiện đại trong chọn tạo, nhân 

giống, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng 
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Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

28.  

Thực hành CNSH 

trong chọn tạo giống 

cây trồng 

 Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ 

thuật và phương pháp mới trong chọn tạo giống cây 

trồng.  

 Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng 

công nghệ để giải quyết các vấn đề trong cải tiến 

giống cây trồng; phân tích và đánh giá các phương 

pháp phù hợp trong từng đối tượng cây trồng cụ thể. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc 

khoa học và tập trung cao 

1 7  

Tham dự lớp 

Thi cuối kì 

 

29.  Virus học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

+Bản chất của virus, phân loại và danh pháp virus 

+Đặc điểm hình thái, cấu trúc của virus  

+Tái sinh và chiến lược dịch mã của virus 

+Đa dạng và tiến hóa virus 

+Đặc điểm của virus gây bệnh ở thực vật và ở 

động vật 
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Sinh viên học học phần virus này sẽ được 

đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những điểm thành phần sau:  

- Điểm tham dự lớp:  10% 

- Điểm thực hành:  15% 

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:  15%  

- Thi hết học phần: tự luận 60% 

Nếu học onine, sinh viên sẽ được đánh giá 

thông qua:  

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả 

lời các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên 

phần mềm ứng dụng được Học viện quy 

định dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm ứng 

dụng được Học viện quy định dùng trong 

giảng dạy trực tuyến 

30.  Tin sinh học ứng dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản hiểu được ý nghĩa của các cơ sở dữ liệu 

sinh học và biết sử dụng những cơ sở dữ liệu này cho 

những mục đích nhất định. Biết sử dụng tin sinh học để 

áp dụng vào lĩnh vực sinh học ở mức độ cơ bản. Sử 

dụng được các công cụ cơ bản, biết cách so sánh và 

phân tích các cơ sở dữ liệu sinh học. Biết cách kết hợp 

các công cụ và cơ sở dữ liệu để giải quyết một số vấn 

đề trong nghiên cứu thực tiễn. 
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Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

31.  
Chuyên đề trong 

CNSH 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên: 

-Về kiến thức:  

+Giải thích được cơ sở khoa học của các thành 

tựu mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học 

(công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh 

học động vật, công nghệ vi sinh vật, công nghệ 
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Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 3. Kiểm tra cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

môi trường, công nghệ nano, công nghệ sinh 

học thực phẩm,…) 

+Phân tích và đánh giá được xu hướng và cách 

tiếp cận trong nghiên cứu công nghệ sinh học 

ở Việt Nam và trên Thế giới. 

 

-Về kỹ năng:  

+Thành thạo kỹ năng tổng hợp tài liệu, viết 

báo cáo, làm việc nhóm và kỹ năng thuyết 

trình. 

-Về thái độ và phẩm chất đạo đức:  

 + Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm 

việc tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

32.  Seminar 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

- Cơ sở khoa học chung của một bài báo cáo 

khoa học 

- Các kỹ thuật chính trong thiết kế, trình bày 

powerpoint và ứng dụng của chúng; 

- Các quy định trong trích dẫn tài liệu tham khảo 

- .Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

- Làm việc nhóm, quan sát; thảo luận, đánh giá 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Vận dụng được kiến thức đã học để trình bày 

các vấn đề khoa học, công nghệ sinh học. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn 

sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn 

trong nhóm và các bạn ở các nhóm khác cũng như 

các đồng nghiệp; 

33.  An toàn sinh học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa kiến thức đại cương, nội dung 

của một số văn bản liên quan tới quản lý an 

toàn sinh học ở Việt Nam và thế giới, khái 

quát hóa các nội dung về đạo đức sinh học. 

- Giải thích, thảo luận và so sánh các mức độ 

nguy hiểm của các tác nhân sinh học có nguy 

cơ gây ra những thảm họa sinh học, các nhóm 

nguy cơ, cấp độ an toàn sinh học, nguyên tắc 

sử dụng các thiết bị an toàn; 

- Giải thích, thảo luận và vận dụng an toàn sinh 

học của sinh vật cải biến di truyền và các sản 

phẩm từ chúng và các phương pháp đánh giá 

tác động của chúng đến môi trường, sức khỏe 

người và vật nuôi. Dựa trên các kiến thức học 

tập trên, người học có thể xây dựng được hệ 

2 8 

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp 

Rubric 2: Làm việc nhóm (đánh giá theo 

nhóm, nhóm tự đánh giá) 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi kết thúc học phần theo hình thức làm bài 

thi trắc nghiệm, 50 câu hỏi trong 50 phút. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

thống quản lý sản xuất cây trồng an toàn, hiệu 

quả và bền vững. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Kỹ năng thực hiện, vận dụng các nguyên tắc 

thực hành tốt phòng thí nghiệm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên năng lực tự chủ và 

trách nhiệm sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn 

sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. Có nhận thức cao, có ý thức 

tuân thủ các nguyên tắc làm việc và đạo đức nghề 

nghiệp. 

34.  
Công nghệ tế bào 

gốc 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Đại cương về tế bào gốc; 

+ Tế bào gốc phôi; 

+ Tế bào gốc trưởng thành; 

+ Liệu pháp tế bào gốc; 

+ Bảo quản tế bào gốc. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

35.  
CNSH trong chọn 

tạo giống động vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 

+ Các khái niệm và nguyên lý của chọn-tạo giống 

động vật; 

+ Công nghệ truyền thống trong chọn tạo giống 

động vật; 

+ Kỹ thuật di truyền ứng dụng trong chọn giống 

động vật; 

+ Kỹ thuật biến đổi gen động vật. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng 

hợp các tài liệu chuyên ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 
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36.  
Công nghệ SH nấm 

ăn và nấm dược liệu 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau: 2 8 
Sinh viên học học phần này được đánh 

giá theo tiêu chí sau: 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Khái niệm nấm ăn, nấm dược liệu; Các kiến 

thức cơ bản về sinh học của nấm ăn, nấm dược 

liệu;  

+ Công nghệ nhân giống (phân lập giống nấm, 

nhân giống nấm cấp 1, nhận giống nấm cấp 2, 

giống nấm thương phẩm) và ứng dụng công nghệ 

sinh học trong nhân giống nấm;  

+ Công nghệ nuôi trồng và ứng dụng công nghệ 

sinh học trong nuôi trồng một số loài nấm ăn, nấm 

dược liệu;  

+ Các phương pháp bảo quản sản phẩm nấm; 

phương pháp quản lý sâu bệnh hại nấm.  

 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những rubric sau khi nhân với trọng 

số của từng rubric 

 Điểm tham dự lớp:    10% 

 Điểm thực hành:      10%  

 Điểm kiểm tra giữa kỳ:    20% 

Thi hết học phần: tự luận  60% 

37.  
Công nghệ SH môi 

trường 

Kiến thức: Hoc̣ phần nhằm cung cấp cho sinh 

viên kiến thức sau: 

+ Khái niêṃ và các ứng duṇg của Công nghê ̣sinh 

học trong đời sống 

+ Cơ sở khoa hoc̣ của một số biện pháp xử lý đất 

ô nhiễm và nước thải bằng vi sinh vật.  

+ Ảnh hưởng của một số nhân tố môi trường tới 

sinh trưởng, phát triển và hoạt động của vi sinh 

vật trong xử lý nước thải và phục hồi sinh học tại 

các vùng đất bị ô nhiễm.  
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Sinh viên học học phần này được đánh 

giá theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của 

những điểm thành phần sau:  

- Điểm tham dự lớp:    10 

% 

- Điểm kiểm tra giữa kì:   30% 

- Điểm thi hết học phần: tự luận 60% 

Nêu học online, các tiêu chí đánh giá gồm: 

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả lời 

các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy định 

dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm ứng 

dụng được Học viện quy định dùng trong 

giảng dạy trực tuyến 

38.  
Nông nghiệp công 

nghệ cao 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa được các kiến thức một số điều 

luật cơ bản, các nguyên lý cơ bản của kinh tế 

trong Nông nghiệp công nghệ cao và xu thế 

cũng như yêu cầu bức thiết phát triển Nông 

nghiệp công nghệ cao; Trang thiết bị cần thiết 

trong các hệ thống trồng trọt trong nhà có mái 

che; vai trò của IPM và triển vọng của công 

nghệ nhà kính; Nguyên lý và ứng dụng của 

công nghệ trồng cây không dùng đất, ưu và 

nhược điểm sử dụng công nghệ thủy canh và 

khí canh. 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2: Đánh giá giữa kì 

Thi giữa kì: Hình thức làm tiểu luận 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo 

nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi giữa kì: Dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Giải thích được một số khía cạnh kinh tế của 

sản xuất thương mại qui mô lớn 

- Nnhận diện được những mô hình quản lý, vận 

hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

trên thế giới và ở Việt Nam và người học có 

thể vận hành, xây dựng được những mô hình 

Nông nghiệp công nghệ cao trong thực tế. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

 - Thực hiện, vận dụng được các nguyên tắc hoạt 

động của các qui trình sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao trong thực tiễn. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức liên 

quan đến môn học. 

39.  
CNSH Nano Nguyên 

lý và Ứng dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

Các khái niệm về vật liệu nano, công nghệ nano, công 

nghệ sinh học nano; Phân loại vật liệu nano, Các tính 

chất đặc trưng của các loại vật liệu nano; Nguyên lý 

và phương pháp tạo vật liệu nano; Các hướng ứng 

dụng chính và triển vọng của công nghệ sinh học 

nano trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,  nghiên 

cứu sinh học và y dược học.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 
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Tham dự lớp, thảo luận, kiểm tra giưa kỳ (tự 

luận), thi cuối kỳ (tự luận). 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Làm việc nhóm và tổ chức nhóm làm việc hiệu quả. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Tuân thủ nội quy trong học tập; chủ động lĩnh hội 

kiến thức; tích cực phát biểu xây dựng bài; nhận thức 

đúng về hướng ứng dụng và triển vọng của công nghệ 

sinh học nano. 

40.  
Sở hữu trí tuệ trong 

CNSH 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Trình bày được các kiến thức pháp luật cơ bản 

về quyền sở hữu trí tuệ; Phân biệt được các 

loại quyền sở hữu trí tuệ. 

- Trình bày được quá trình hình thành và phát 

triển của luật sở hữu trí tuệ trên thế giới và 

Việt Nam.  

- Trình bày được nội dung cơ bản của các văn 

bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. 

- Phân biệt được quyền tác giả và quyền sở hữu 

công nghiệp;  

- Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan 

đến xác lập và chuyển giao quyền tác giả và 

quyền sở hữu công nghiệp;  

- Trình bày được các bước đăng ký quyền sở 

hữu giống cây trồng và các vấn đề liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của tác giả khi chuyển 

giao;  
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp 

Rubric 2: Đánh giá giữa kì 

Thi giữa kì: Hình thức làm bài kiểm tra giữa 

kỳ theo hình thức trắc nghiệm. 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi giữa kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan 

quá trình đăng ký cấp phép chỉ dẫn địa lý và 

quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền 

thống;  

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích 

các vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý 

trong một số trường hợp chanh chấp sở hữu trí 

tuệ trong CNSH;  

- Trình bày được các khái niệm sở hữu trí tuệ 

liên quan đến công nghệ sinh học;  

- Phân biệt được các hình thức sở hữu trí tuệ 

trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm 

công nghệ sinh học;  

- Phân biệt được các quyền bảo hộ sáng chế, bí 

mật kinh doanh, tác giả, giống cây trồng;  

- Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan 

quá trình đăng ký cấp phép các sản phẩm 

thương mại có nguồn gốc từ CNSH, hợp đồng 

chuyển giao vật liệu, hợp đồng bảo mật, hợp 

đồng hợp tác nghiên cứu;  

- Khai thác được cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

 - Thực hiện, vận dụng được các quy định trong sở 

hữu trí tuệ trong thực tiễn sản xuất. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức liên 

quan đến môn học. 

41.  
Hợp chất thứ cấp 

thiên nhiên 

Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu các kiến thức cơ 

bản về hợp chất trao đổi thứ cấp và liệt kê được 

nguồn gốc, phân loại, sự phân bố, đặc điểm sinh học, 

hóa học của các hợp chất này. Qua học tập học phần 

này, sinh viên biết được các con đường chuyển hóa 

và sự hình thành các hợp chất thứ cấp từ đó vận dụng 

để khai thác và ứng dụng của các hợp chất này tạo 

các chế phẩm sinh học dùng trong y học, dược phẩm 

và bảo vệ thực vật, học phần hỗ trợ kiến thức về ứng 

dụng thực tiễn của các hợp chất thứ cấp. 
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Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

42.  Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức:  

Học phần nhằm giúp SV vận dụng các kiến thức, kinh 

nghiệm và sự hiểu biết đã học trong chương trình vào 

việc thực hiện 1 đề tài NCKH hay 1 project ứng dụng 

nhằm đề xuất các giải pháp tiến bộ trong CNSH cho 

việc phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. 

- Về kỹ năng:  

Học phần rèn cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+ Thực hiện  thành thạo các kỹ thuật cơ bản và 

chuyên sâu của ngành (các kỹ thuật cơ bản 

trong nghiên cứu sinh học, tế bào, sinh lý thực 

vật, vi sinh vật, sinh học phân tử...) 
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Rubric 1 (Phiếu chấm  điểm của GVHD, 

GVPB) 

Rubric 2 (Phiếu chấm điểm Hội đồng) 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Tư duy phản biện, sáng tạo vào giải quyết 

các vấn đề về nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ một cách hiệu quả. 

+ Lập kế hoạch và thực hiện 1 NCKH hay 1 

project ứng dụng 

+ Viết, phân tích và trình bày báo báo cáo kết 

quả 1 NCKH hay 1 project ứng dụng 

- Về thái độ: 

Học phần rèn cho sinh viên thái độ như sau: 

+Tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc an toàn 

nghề nghiệp 

+ Chủ động, sáng tạo; ham học hỏi; có ý thức tích 

lũy kiến thức và tự học tập suốt đời 

 + Khiêm tốn, trung thực và có tác phong làm 

việc tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. 

 

3. Chuyên ngành Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu (POHE) trình độ đại học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1.  Sinh học vi sinh vâṭ  

- Phân tích được đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào, 

sinh trưởng và phát triển của một số nhóm vi sinh 

vật.  
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Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện môi 

trường tới sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. 

Trình bày và giải thích được các quá trình trao đổi 

chất của vi sinh vật, hiểu được các phương thức trao 

đổi thông tin giữa các tế bào vi sinh vật.  

1. Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

2.  Điểm đánh giá:  

Chuyên cần  10% 

 Thảo luận, tiểu luận  15% 

 Thi giữa kỳ  15% 

 Thi hết học phần/môn  tự luận 60% 

2.  Nấm học đại cương  

Về kiến thức: Giải thích được vị trí của nấm trong 

sinh giới và những đặc điểm chung của giới nấm; gọi 

tên và trình bày được các nhóm nấm theo hệ thống 

phân loại và theo đặc điểm hình thái; Giải thích được 

cấu trúc tế bào và cơ thể của nấm; Vận dụng được 

đặc điểm sinh thái, các phương thức sống của các 

nhóm nấm chính cũng như vai trò của nấm trong hệ 

sinh thái và trong đời sống của con người. 
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Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

3. Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

4.  Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

 Thảo luận, tiểu luận  20 % 

 Thi giữa kỳ  20% 

 Thi hết học phần tự luận 50% 

3.  Sinh học đại cương 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

+ Cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào; 

sự khác nhau giữa tế bào prokaryote và eukaryote, giữa 

tế bào động vật và tế bào thực vật; 

+ Các quá trình sinh học đặc trưng của tế bào và cơ thể 

(trao đổi chất, đồng hóa, dị hóa, cảm ứng, thích 

nghi...);  
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Tham dự lớp, Thực hành (Phỏng vấn, 

quan sát, báo cáo thực hành), kiểm tra 

giữa kỳ (tự luận), thi cuối kỳ (trắc 

nghiệm) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Cơ sở tế bào học của các quy luật di truyền; cơ sở 

khoa học của các hình thức sinh sản của sinh vật; các 

giai đoạn trong quá trình tiến hóa của sinh giới; 

+ Mối liên hệ giữa các quá trình sinh học với các hình 

thức nhân giống cây trồng và vật nuôi, bảo quản chế 

biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc, bảo quản và 

chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+ Sử dụng thành thạo kính hiển vi và các thiết bị cơ 

bản trong thực hành sinh học;  

+ Làm các tiêu bản hiển vi 

+ Làm việc nhóm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

+ Chủ động trong học tập;  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của phòng thực 

hành; đảm bảo thực hành đầy đủ, đúng yêu cầu. 

4.  

Nhập môn Công nghệ 

Sinh học nấm ăn và 

nấm dược liệu  

- Sinh viên trình bày được lịch sử phát triển, vị trí, vai 

trò của ngành CNSH và CNSH nấm ăn và nấm dược 

liệu trên thế giới và Việt Nam 

- Sinh viên mô tả được hiện trạng và trình bày tóm tắt 

xu hướng phát triển sản xuất và kinh doanh nấm ăn và 

nấm dược liệu của Việt Nam và trên thế giới; 

Sinh viên phân tích được những thuận lợi và khoa khăn 

trong sản xuất và kinh doanh nấm ở Việt Nam. 
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Thang điểm 10 

 - Phát biểu xây bài                 10% 

- Viết báo cáo, thảo luận        20%  

- Thi giữa kỳ  20%        

- Thi hết học phần/môn 20%          



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Sinh viên mô tả được những ưu điểm, hạn chế các mô 

hình sản xuất nấm hiện tại ở Việt Nam. 

5.  Sinh học phân tử 

- Về kiến thức: Sinh viên so sánh, vận duṇg và 

phân tích cơ bản ở mức phân tử về tổ chức, cấu trúc, 

sự tái bản và biểu hiện của vật chất di truyền ở sinh vật 

tiền nhân và nhân chuẩn. Có khả năng lựa chọn công 

nghệ tái tổ hợp DNA để tạo ra chủng nấm ăn và nấm 

dược liệu có hợp chất thiên nhiên chất lượng cao. 

- Về kỹ năng: Sinh viên đánh giá và vận dụng 

các nguyên lý cơ bản mức phân tử các quá trình sinh 

học trong chọn tạo và phát triển các giống nấm ăn và 

nấm dược liệu cơ bản; Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 

trong phân tích, đánh giá và chọn tạo các giống nấm ăn 

và nấm dược liệu bằng các phương pháp công nghệ 

sinh học 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): sinh 

viên sử dụng thành thạo tiếng Anh để đọc và phân tích, 

trình bày các bài báo nước ngoài về chọn giống phân 

tử các giống nấm. 
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- Dự lớp: Dự ít nhất 75% số giờ lý thuyết.  

- Làm bài tập đầy đủ, thảo luận trên lớp. 

- Kiểm tra giữa kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo. 

- Thi cuối học kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo 

- Chuyên cần: 10% 

- Thi giữa kỳ và thực hành: 30% 

- Thi hết học phần/môn: 60% 

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10 

6.  
Sinh học nấm ăn và 

nấm dược liệu  

Về kiến thức: Giải thích được khái niệm và lịch sử 

khai thác sử dụng nấm ăn ở nước ta và thế giới; giải 

thích và vận dụng được cơ chế, trình bày được các 

nhu cầu dinh dưỡng và ngoại cảnh đối với sự mọc và 

sự hình thành quả thể ở nấm; giải thích được cơ chế 
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Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

5. Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

6.  Điểm đánh giá:  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

hấp phụ và nguyên lý vận chuyển vật chất ở nấm; giải 

thích và vận dụng được đặc điểm sinh học của các 

loài nấm ăn và nấm dược liệu phổ biến; trình bày và 

vận dụng được những ứng dụng của nấm ăn và nấm 

dược liệu và vận dụng chúng trong đời sống. 

  Chuyên cần  10% 

 Thảo luận, tiểu luận  20 % 

 Thi giữa kỳ  20% 

Thi hết học phần tự luận 50% 

7.  
Viết đề cương nghiên 

cứu và báo cáo 

- Về kiến thức: Hiểu và trình bày được tầm quan trọng 

của nghiên cứu khoa học; Thu thập đầy đủ các tài liệu 

tham khảo phù hợp với nội dung nghiên cứu; Xác định 

được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của đề cương nghiên 

cứu; Giải thích được các nguyên tắc cơ bản trong viết 

và trình bày đề cương nghiên cứu; Khái quát được 

những đặc trưng của từng loại hình nghiên cứu trong 

sinh học và công nghệ sinh học. 

- Về kỹ năng: Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu khoa 

hoc; kỹ năng xác định vấn đề nghiên cứu; kỹ năng viết 

và báo cáo đề cương nghiên cứu. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Tính chuyên 

nghiệp, chính xác, tỉ mỉ và trung thực trong nghiên 

cứu. 
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Tham dự lớp, seminar, thi cuối kỳ (tự 

luận). 

8.  Sinh học tế bào 

- Về kiến thức: Giải thích được các thuộc 

tính/nhiệm vụ cơ bản của tế bào; Trình bày được thành 

phần hóa học, các tính chất đặc trưng và các mô hình 

thực nghiệm của hệ thống màng sinh học; Giải thích 

được cơ chế hoạt động của các loại kênh vận chuyển 

trên màng sinh học; Giải thích được cơ chế hoạt động 
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- Chuyên cần 0,1 

- Thảo luận, tiểu luận  0,2  

- Kiểm tra giữa kỳ 0,2 

- Thi hết học phần 0,5 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

của tế bào ung thư; Giải thích được cơ chế phân tử của 

các quá trình sinh học quan trọng trong tế bào.  

- Về kỹ năng: Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng viết và trình bày báo cáo, 

kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích thực tế.  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Chấp 

hành đúng và đầy đủ các yêu cầu của học phần; chủ 

động trong việc lĩnh hội kiến thức; tích cực phát biểu 

xây dựng bài. 

9.  
Sinh học người và động 

vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau: 

- Kiến thức đại cương về cấu tạo các cơ quan 

trong cơ thể người và động vật; 

- Kiến thức đại cương hoạt động các cơ quan, hệ 

cơ quan trong cơ thể người và động vật; 

- Cơ sở khoa học một số quá trình sinh học xảy 

ra trong cơ thể người và động vật (tiếng khóc của trẻ 

sơ sinh, phản xạ bú mút, đồng tử co lại khi chiếu ánh 

sang mạnh vào mắt…) 

- Cơ sở khoa học về phương pháp cấp cứu: 

Phương pháp hô hấp nhân tạo, phương pháp ép tim, 

hà hơi thổi ngạt… 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

2 2 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Làm việc độc lập, quan sát; 

- Thu thập, đánh giá được các tài liệu liên quan 

đến sinh học người và động vật 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích cơ sở 

khoa học của các hiện tượng, quá trình thực tế xẩy ra 

trong cơ thể người và động vật. 

Học phần rèn luyện  

cho sinh viên các thái độ như sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, 

sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các sinh 

viên khác; tự tin vận dụng các kiến thức vào trong 

cuộc sống. 

10.  
Di truyền học đại 

cương 

- Về kiến thức: Sinh viên có khả năng phân tích và vận 

dụng và đề xuất những kiến thức cơ bản tổng quát về 

các nguyên lý di truyền học vi sinh vât, thực vật, động 

vật, người và ứng dụng trong chọn tạo các giống nấm 

ăn và nấm dược liệu có ý nghĩa cao. 

- Về kỹ năng: sinh viên giải thích các nguyên lý di 

truyền đồng thời ứng dụng thành công trong chọn tạo 

giống nấm  

Sinh viên phân biệt các phương pháp tạo giống nấm 

mới và phân loại được các dạng đột biến để tạo các 

chủng nấm mới theo mục tiêu nghiên cứu 
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- Dự lớp: Dự ít nhất 75% số giờ lý thuyết.  

- Làm bài tập đầy đủ, thảo luận trên lớp. 

- Kiểm tra giữa kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo. 

- Thi cuối học kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo 

- Chuyên cần: 10% 

- Thi giữa kỳ và thực hành: 30% 

- Thi hết học phần/môn: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Về các mục tiêu khác: thái độ học tập nghiêm túc, 

chủ động, sáng tạo và hiệu quả. 

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10 

11.  Điều tra thực địa  

Trình bày được được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu 

của điều tra thực địa; mô tả được các bước chuẩn bị để 

điều tra; hoàn thành được kế hoạch điều tra trên thực 

địa. 
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- Thang điểm 10 

- Lập kế hoạch: 20% 

- Viết báo cáo kết quả điều tra: 40% 

- Trình bày kết quả và thảo luận: 40% 

12.  
Kỹ thuật di truyền - 

nguyên lý và ứng dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa những kiến thức đại cương về kỹ 

thuật di truyền, các hệ thống sinh học sử dụng trong 

kỹ thuật di truyền; 

- Giải thích, so sánh, phân biệt các loại enzyme chính, 

khả năng ứng dụng; 

- Mô tả, nhận đinh, giải thích nguyên lý chiết tách 

acid nucleic; Mô tả, giải thích nguyên lý kỹ thuật 

PCR; Phân biệt sự khác biệt giữa các kỹ thuật điện di 

acid nucleic; Phân biệt các kỹ thuật tạo và nhân dòng 

DNA; 

- Phân tích và so sánh các kỹ thuật lai phân tử, kỹ 

thuật xác định trình tự DNA, kỹ thuật chỉ thị phân tử 

DNA; 
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- Đánh giá chuyên cần, tham dự lớp. 

- Đánh giá tiến trình và kiểm tra giữa 

kỳ: theo hình thức trắc nghiệm, 50 câu 

hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút 

- Đánh giá cuối kỳ - thi kết thúc học 

phần: dạng bài thi trắc nghiệm, 80 câu 

hỏi trắc nghiệm trong thời gian 75 phút 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Phân tích và so sánh các kỹ thuật chuyển gen và ứng 

dụng của chúng; 

- Vận dụng kiến thức để giải thích cơ sở khoa học của 

các phương pháp chọn tạo giống bằng công nghệ sinh 

học, các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi công 

nghệ sinh học. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng quan sát; 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, thực tế. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, 

sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng 

nghiệp; 

- Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. 

13.  
Thực hành kỹ thuâṭ di 

truyền 

- Về kiến thức 

o Phân tích được nguyên lý cơ bản của quy trình 

tách chiết acid nucleic, quy trình kỹ thuật PCR 

cũng như kỹ thuật điện di acid nucleic; 

o Phân tích được nguyên lý cơ bản và phân biệt 

được sự khác biệt giữa các chỉ thị phân tử và 

ứng dụng chỉ thị phân tử; 
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Rubric 1: Đề cương đồ án, bảo vệ đề 

cương (đánh giá theo nhóm). 

Rubric 2. Báo cáo tiến độ (đánh giá theo 

nhóm). 

Rubric 3. Tự đánh giá nội bộ (trong quá 

trình thực hiện đồ án, đánh giá theo 

nhóm). 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

o Phân tích được nguyên lý và xác định được sự 

tương đồng di truyền dựa trên chỉ thị phân tử. 

- Về kỹ năng 

o Có khả năng thiết kế thí nghiệm, triển khai, 

tiến hành và phân tích số liệu thí nghiệm trong 

nghiên cứu sinh học; 

o Có kỹ năng vận hành các thiết bị cơ bản trong 

lĩnh vực công nghệ sinh học (máy votex, máy 

ly tâm, máy PCR, hệ thống điện di, hệ thống 

chụp ảnh điện di, nồi hấp, tủ nuôi cấy...); 

Thành thạo các thao tác kỹ thuật trong công 

nghệ sinh học. 

o Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức và 

làm việc theo nhóm, kỹ năng quan sát. 

o Kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

o Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, 

thực tế. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên chủ động 

trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia 

sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; Tự tin vận dụng các 

kiến thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc 

sống. 

Rubric 4: Hồ sơ phát triển và thực hiện 

đồ án (đánh giá theo nhóm). 

Rubric 5. Báo cáo tổng kết, trình bày đồ 

án (đánh giá theo nhóm) 

 

 

 

 

 

14.  Công nghệ vi sinh 
Sinh viên giải thích được các cơ chế phân giải các 

hợp chất hữu cơ của vi sinh vật trong tự nhiên. Trình 
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Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

bày và giải thích được các tác động của một số nhân 

tố môi trường tới sinh trưởng, phát triển và hoạt động 

của vi sinh vật trong quá trình lên men, xử lý nước 

thải và phục hồi sinh học đất ô nhiễm. Ứng dụng các 

vi sinh vật và các sản phẩm từ chúng vào các lĩnh vực 

nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y tế và bảo vệ 

môi trường 

7. Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

8.  Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

 Thảo luận, tiểu luận  20 % 

 Thi giữa kỳ  20% 

Thi hết học phần tự luận 50% 

15.  
Thực hành công nghệ 

vi sinh 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

Các kỹ thuật phân lập, tuyển chọn các chủng giống 

vi sinh vật 

Cách chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh vật phù 

hợp theo mục đích 

Đặc điểm của các nhóm vi sinh vật 

Các trình trao đổi chất của vi sinh vật  
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Sinh viên học học phần virus này sẽ 

được đánh giá thông qua các chỉ tiêu 

sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm trung bình của học phần là 

tổng điểm của các rubric nhân với trọng 

số tương ứng của từng rubric  

 Đánh giá đề cương và bảo vệ đề cương 

đồ án: 20% 

 Đánh giá triển khai thực hiện đồ án: 

30% 

 Báo cáo tổng kết: 30% 

 Thuyết trình bảo vệ đồ án: 20% 

16.  Thực tập nghề nghiệp 1 
- Về kiến thức: Sinh viên xác định được ý nghĩa, 

mục đích, yêu cầu của đợt thực tập; Xác định được yêu 2 4 
- Lập kế hoạch thực tập 0,2 

- Ý thức thực hiện 0,3  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

cầu về nội dung, tiến độ, chất lượng của đợt thực tập; 

Vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để 

hoàn thành các nội dung thực tập đúng tiến độ, đảm 

bảo chất lượng một cách độc lập và/hoặc theo nhóm; 

Tổng hợp đầy đủ kết quả nghiên cứu; Vận dụng các 

kiến thức đã học phân tích, giải thích các kết quả thực 

tập. 

- Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch; 

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong ngành 

Công Nghệ Sinh Học và chuyên ngành CNSH nấm ăn 

và nấm dược liệu; Thực hiện thành thạo các kỹ năng 

nghề nghiệp cần thiết có trong nội dung của đợt thực 

tập; Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế; Hoàn 

thiện kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

Nghiêm túc chấp hành các nội qui của phòng thí 

nghiệm và cơ sở thực tập; trung thực, tỉ mỉ, sáng tạo. 

- viết báo cáo kết quả thực tập 0,3 

- Trình bày kết quả thực tập 0,2 

 

17.  
Nguyên lý chọn tạo và 

Công nghệ sản xuất 

giống nấm  

Về kiến thức: 

 Sinh viên giải thích và vận dụng được đặc tính sinh 

học của một số loại nấm ăn và nấm dược liệu chính 

đặc biệt là các phương thức sinh sản; mô tả được các 

phương pháp chọn tạo giống nấm; Qui trình công 

nghệ nhân giống nấm các cấp và các điều kiện về cơ 

3 4 

Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

9. Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

10.  Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

sở vật chất, nguyên vật liệu, kỹ thuật và các yếu tố tác 

động tới, chất lượng và nguy cơ nhiễm bệnh khi sản 

xuất một số chủng nấm ăn, nấm dược liệu chính. 

 

 Thảo luận, tiểu luận  20 % 

 Thi giữa kỳ  20% 

Thi hết học phần tự luận 50% 

18.  
Thực hành công nghệ 

sản xuất giống nấm 

Giải thích  và vận dụng được các nguyên lý và kỹ 

thuật cơ bản được sử dụng trong sản xuất giống nấm 
1 4 

Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

 Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

  Sản phẩm thực hành 30% 

  Làm bài tường trình tự luận 60%           

19.  Tin Sinh học ứng dụng 

• Về kiến thức: Sinh viên có khả năng so sánh 

và lựa chọn các cơ sở dữ liệu sinh học và biết vâṇ duṇg 

các công cụ tin sinh học để phân tích và đánh giá nguồn 

gen, đa dạng sinh học của các chủng/ giống nấm ăn và 

nấm dược liệu đang được sử dụng phổ biến rộng rãi; 

Dự đoán được khả năng phát triển của một số chủng 

nấm quan trọng và có giá trị kinh tế cao Sử dụng thành 

thaọ những cơ sở dữ liệu này cho những mục đích nhất 

định.  

• Về kỹ năng: Biết sử dụng tin sinh học để áp 

dụng vào lĩnh vực sinh học ở mức độ cơ bản. Sử dụng 
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- Dự lớp: Dự ít nhất 75% số giờ lý thuyết.  

- Làm bài tập đầy đủ, thảo luận trên lớp. 

- Kiểm tra giữa kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo. 

- Thi cuối học kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo 

- Chuyên cần: 10% 

- Thi giữa kỳ và thực hành: 30% 

- Thi hết học phần/môn: 60% 

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

được các công cụ cơ bản, biết cách so sánh và phân 

tích các cơ sở dữ liệu sinh học.  

Biết cách kết hợp các công cụ và cơ sở dữ liệu 

để giải quyết một số vấn đề trong nghiên cứu thực tiễn.  

• Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): có 

khả năng sử dụng thành thạo tin học, tiếng Anh.  

20.  
Công nghệ protein - 

enzym 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

 Các kiến thức chung về protein và enzym, các 

phương pháp thu nhận protein/enzym 

 Các phương pháp nghiên cứu protein/enzym 

 Cách thức và con đường cải biến protein/enzym 

Sản xuất và ứng dụng protein/enzym. 
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Sinh viên học học phần này được đánh 

giá theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những điểm thành phần sau:  

  Điểm tham dự lớp:   10 % 

  Điểm kiểm tra giữa kì:   30% 

 Điểm thi hết học phần: tự luận 60% 

Nêu học online, các tiêu chí đánh giá 

gồm: 

Đánh giá chuyên cần:  

 Số buổi tham gia học trực tuyến 

 Tích cực tham gia xây dựng bài, trả lời 

các câu hỏi được giảng viên đặt ra để 

thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 Cách 1. Trả lời bài quick test trên phần 

mềm ứng dụng được Học viện quy định 

dùng trong giảng dạy trực tuyến 

 Cách 2. Làm bài tiểu luận về chủ đề 

được giao 

Đánh giá cuối kỳ 

Làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm 

ứng dụng được Học viện quy định dùng 

trong giảng dạy trực tuyến 

21.  
Thực hành công nghệ 

protein - enzym 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

 Kiến thức cơ bản về protein và enzyme 

Một số phương pháp, kỹ thuật phổ biến trong nghiên 

cứu protein và enzyme (định tính, định lượng protein, 

xác định hoạt độ enzyme, điện di protein, phương 

pháp sắc ký giấy). 
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Sinh viên học học phần này được đánh 

giá theo tiêu chí sau: 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng 

của những điểm thành phần sau:  

  Điểm tham dự lớp:   30 % 

  Điểm kiểm tra giữa kì:   40% 

 Điểm thi hết học phần: tự luận 30% 

 

22.  Thực tập nghề nghiệp 2 

- Về kiến thức: Sinh viên xác định được ý nghĩa, 

mục đích, yêu cầu của đợt thực tập; Xác định được yêu 

cầu về nội dung, tiến độ, chất lượng của đợt thực tập; 

Lập được kế hoạch thực tập; Tổng hợp, phân tích và 
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- Lập kế hoạch thực tập 0,2 

- Ý thức thực hiện 0,3  

- Viết báo cáo kết quả thực tập 0,3 

- Trình bày kết quả thực tập 0,2 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

bảo vệ được kết quả thực tập; đánh giá được kết quả 

thực tập của sinh viên khác. 

- Về kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch; Thực hiện 

thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết có trong 

nội của đợt thực tập; Vận dụng kiến thức và kinh 

nghiệm của bản thân để hoàn thành các nội dung thực 

tập đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng một cách độc lập 

và/hoặc theo nhóm; Viết và trình bày báo cáo kết quả 

thực tập. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

Nghiêm túc chấp hành các nội qui của phòng thí 

nghiệm và cơ sở thực tập; trung thực, tỉ mỉ, sáng tạo. 

 

23.  
Công nghệ nuôi trồng 

nấm ăn và nấm dược 

liệu  

Sinh viên giải thích và vận dụng được đặc tính sinh 

học của nấm ăn, nấm dược liệu nói chung và điều 

kiện sinh thái phù hợp nuôi trồng một số loại nấm ăn 

và nấm dược liệu chính; mô tả được qui trình công 

nghệ nuôi trồng, cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, kỹ 

thuật chăm sóc nấm; giải thích được cơ chế tác động 

tới năng suất, chất lượng và nguy cơ nhiễm bệnh khi 

nuôi trồng một số chủng nấm ăn, nấm dược liệu 

chính; 
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 Thang điểm 10 

- Tham dự giờ học, phát biểu: 10% 

- Thảo luận, tiểu luận  20%  

- Thi giữa kỳ 20% 

- Thi hết học phần/môn 50% 

 

24.  
Thực hành công nghệ 

nuôi trồng nấm ăn  

- Sinh viên mô tả được cơ sở vật chất, thiết bị, nhà 

xưởng, nguyên vật liệu của một khu thực nghiệm nuôi 

trồng nấm. 
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Thang điểm 10 

- Tham dự giờ học, phát biểu:         10% 

- Sản phẩm thực hành             30% 

- Thi hết học phần/môn  60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Trình bày được, tính năng, nguyên tắc sử dụng một 

số thiết bị, dụng cụ chính sử dụng trong nuôi trồng nấm 

.  

- Thực hiện được các kỹ năng cơ bản, thao tác thực 

hành cụ thể trong từng khâu của quy trình công nghệ. 

 

25.  
Thực hành công nghệ 

nuôi trồng nấm dược 

liệu 

Sinh viên giải thích và vận dụng được những 

kiến thức thực hành về nguyên lý và các kỹ thuật cơ 

bản được sử dụng trong nuôi trồng nấm Linh chi và 

nấm Đầu khỉ.  

 

1 5 

Thang điểm 10 

 

- Tham dự giờ học thực hành, tinh thần, 

thái độ của sinh viên:  10% 

- Sản phẩm thực hành   30% 

- Làm bài tường trình:  60% 

 

26.  
Quản lý sâu bệnh hại 

nấm ăn và nấm dược 

liệu  

- Sinh viên xác định được các tác nhân gây bệnh chính 

cho nấm ăn, nấm dược liệu gồm: Bệnh do virus, Bệnh 

do vi khuẩn, Bệnh do nấm mốc; Các loại côn trùng hại 

nấm như sâu, ruồi, nhện…và  vận dụng được các biện 

pháp phòng, điều trị bệnh 
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- Thang điểm 10 

- Kiểm tra trên lớp                 10% 

- Thảo luận, tiểu luận  20%  

- Thi giữa kỳ 20% 

- Thi hết học phần/môn 50% 

27.  
Công nghệ sau thu 

hoạch nấm ăn và nấm 

dược liệu 

Sinh viên giải thích được cơ sở khoa học và vận dụng 

được kỹ thuật thu hái các loại nấm chủ lực; kỹ thuật 

và thao tác thực hành sơ chế, bảo quản nấm tươi, nấm 

khô, nấm muối, nấm đóng hộp 
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 - Thang điểm 10 

- Kiểm tra trên lớp                 10% 

- Thảo luận, tiểu luận  20%  

- Thi giữa kỳ 20% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Thi hết học phần/môn 50% 

28.  
Tiếng Anh chuyên 

ngành CNSH 

+  Hiểu và sử dụng được các thuật ngữ tiếng Anh được 

sử dụng phổ biến trong công nghệ sinh học 

+ Đọc hiểu được các bài báo chuyên ngành công nghệ 

sinh học, thảo luận bằng tiếng Anh với các nhà chuyên 

môn. 

- Về kỹ năng:  

+ Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt 

động chuyên môn 

+ Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng thuyết trình 

- Về các mục tiêu khác: Chủ động trong việc lĩnh hội 

kiến thức; Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng 

trong hoạt động chuyên môn. 

2 6 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,2 

- Thi hết học phần 0,7 

29.  
Công nghệ sinh học 

môi trường  

Sinh viên trình bày và giải thích được: (i) các nguyên 

nhân gây ô nhiễm nước, đất; (ii)  các quá trình sinh 

học diễn ra trong hệ thống xử lý nước thải, phục hồi 

đất ô nhiễm bằng các biện pháp sinh học, (iii) diễn 

biến của đống ủ compost từ chất thải rắn hữu cơ; (iv) 

cơ chế kháng lại kim loại nặng của thực vật. 
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Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

 Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

  Thi giữa kỳ  30% 

  Thi hết học phần tự luận 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

30.  
Nông nghiệp công nghệ 

cao 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

như sau:  

- Khái quát hóa được các kiến thức một số điều luật 

cơ bản, các nguyên lý cơ bản của kinh tế trong 

Nông nghiệp công nghệ cao và xu thế cũng như 

yêu cầu bức thiết phát triển Nông nghiệp công nghệ 

cao; Trang thiết bị cần thiết trong các hệ thống 

trồng trọt trong nhà có mái che; vai trò của IPM và 

triển vọng của công nghệ nhà kính; Nguyên lý và 

ứng dụng của công nghệ trồng cây không dùng đất, 

ưu và nhược điểm sử dụng công nghệ thủy canh và 

khí canh. 

- Giải thích được một số khía cạnh kinh tế của sản 

xuất thương mại qui mô lớn 

- Nnhận diện được những mô hình quản lý, vận 

hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên 

thế giới và ở Việt Nam và người học có thể vận 

hành, xây dựng được những mô hình Nông nghiệp 

công nghệ cao trong thực tế. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2: Đánh giá giữa kì 

Thi giữa kì: Hình thức làm tiểu luận 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo 

nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi giữa kì: Dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

 - Thực hiện, vận dụng được các nguyên tắc 

hoạt động của các qui trình sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao trong thực tiễn. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như 

sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức 

liên quan đến môn học. 

31.  An toàn sinh học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Khái quát hóa kiến thức đại cương, nội dung 

của một số văn bản liên quan tới quản lý an toàn 

sinh học ở Việt Nam và thế giới, khái quát hóa 

các nội dung về đạo đức sinh học. 

- Giải thích, thảo luận và so sánh các mức độ 

nguy hiểm của các tác nhân sinh học có nguy cơ 

gây ra những thảm họa sinh học, các nhóm nguy 

cơ, cấp độ an toàn sinh học, nguyên tắc sử dụng 

các thiết bị an toàn; 

- Giải thích, thảo luận và vận dụng an toàn sinh 

học của sinh vật cải biến di truyền và các sản 

phẩm từ chúng và các phương pháp đánh giá tác 

động của chúng đến môi trường, sức khỏe 

người và vật nuôi. Dựa trên các kiến thức học 
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Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2: Làm việc nhóm (đánh giá theo 

nhóm, nhóm tự đánh giá) 

Rubric 3. Thuyết trình (đánh giá theo 

nhóm) 

Rubric 4: Đánh giá cuối kì 

Thi kết thúc học phần theo hình thức làm 

bài thi trắc nghiệm, 50 câu hỏi trong 50 

phút. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

tập trên, người học có thể xây dựng được hệ 

thống quản lý sản xuất cây trồng an toàn, hiệu 

quả và bền vững. 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như 

sau: 

- Kỹ năng thực hiện, vận dụng các nguyên tắc 

thực hành tốt phòng thí nghiệm. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên năng lực tự chủ và 

trách nhiệm sau: 

Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn 

sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. Có nhận thức cao, có ý thức 

tuân thủ các nguyên tắc làm việc và đạo đức nghề 

nghiệp. 

32.  
Công nghệ sinh học 

Nano, nguyên lý và ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

Các khái niệm về vật liệu nano, công nghệ nano, công 

nghệ sinh học nano; Phân loại vật liệu nano, Các tính 

chất đặc trưng của các loại vật liệu nano; Nguyên lý và 

phương pháp tạo vật liệu nano; Các hướng ứng dụng 

chính và triển vọng của công nghệ sinh học nano trong 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,  nghiên cứu sinh học và 

y dược học.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

2 6 
Tham dự lớp, thảo luận, kiểm tra giữa 

kỳ (tự luận), thi cuối kỳ (tư luận) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Làm việc nhóm và tổ chức nhóm làm việc hiệu quả. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

Tuân thủ nội quy trong học tập; chủ động lĩnh hội 

kiến thức; tích cực phát biểu xây dựng bài; nhận thức 

đúng về hướng ứng dụng và triển vọng của công nghệ 

sinh học nano. 

33.  
Sở hữu trí tuệ trong 

CNSH 

- Về kiến thức: Trình bày được các kiến thức 

pháp luật cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ; Phân biệt 

được các hình thức sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu và 

phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học; Trình bày 

được quá trình hình thành và phát triển của luật sở hữu 

trí tuệ trên thế giới và Việt Nam. Trình bày được các 

yêu cầu pháp lý, các bước hành chính để nhận được 

một bằng sáng chế cho một phát minh công nghệ sinh 

học Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan quá 

trình đăng ký cấp phép các sản phẩm thương mại có 

nguồn gốc từ CNSH. Khai thác được cơ sở dữ liệu về 

sở hữu trí tuệ. Trình bày được các bước đăng ký quyền 

sở hữu giống cây trồng và các vấn đề liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của tác giả khi chuyển giao. Vận 

dụng các kiến thức đã học để giải thích các vấn đề về 

quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý trong một số trường hợp 

chanh chấp sở hữu trí tuệ trong CNSH 

2 6 Theo quy định của Học viện 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Kỹ năng tìm kiếm và khai thác 

các thông tin về sở hữu trí tuệ; Kỹ năng quan sát và 

làm việc nhóm 

- Về các mục tiêu khác: Chủ động trong việc lĩnh hội 

kiến thức; Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập 

chủ động, sáng tạo và nghiêm túc. 

34.  
Công nghệ tế bào động 

vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

+ Nền tảng và thành tựu của công nghệ tế bào động 

vật; 

+ Tổ chức phòng thí nghiệm công nghệ sinh học động 

vật; 

+ Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật; 

+ Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật trên giá thể 03 

chiều và hệ thống nuôi cấy khác; 

+ Các kỹ thuật liên quan trong nuôi cấy tế bào động 

vật; 

+ Ứng dụng của công nghệ tế bào động vật. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng hợp 

các tài liệu chuyên ngành; 

+ Làm việc và báo cáo project. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

2  6 Tham dự lớp, Thi giữa kỳ, Thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

+ Chủ động trong học tập;  

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

35.  
Công nghệ nuôi cấy mô 

và tế bào thực vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như 

sau:  

- Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về: tế bào 

thực vật, nuôi cấy mô, tế bào thực vật;  

- Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy mô tế 

bào thực vật: Tính toàn năng, quá trình biểu 

hiện tính toàn năng và sự suy thoái tính toàn 

năng của tế bào thực vật; Tế bào gốc ở thực vật; 

Sự phát sinh hình thái của tế bào, mô thực vật 

nuôi cấy in vitro; 

- Các vấn đề liên quan đến môi trường nuôi cấy 

và điều kiện nuôi cấy mô, tế bào thực vật; 

- Các kỹ thuật chính của công nghệ nuôi cấy mô, 

tế bào thực vật ứng dụng trong nghiên cứu và 

sản xuất thực tế; 

Học phần nhằm rèn cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

- Làm việc theo nhóm; 

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc thu thập, 

phân tích và xử lý thông tin phục vụ NCKH và 

3 6 

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần, tham dự 

lớp 

Rubric 2. Đánh giá thuyết trình (theo 

nhóm) 

Rubric 3: Đánh giá cuối kì 

Thi cuối kì: dạng bài thi trắc nghiệm 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

khảo sát các vấn đề của thực tiễn liên quan đến 

công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

- Sinh viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến 

thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm 

với đồng nghiệp; Tự tin vận dụng các kiến thức 

và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc sống. 

36.  
Hợp chất thứ cấp thiên 

nhiên 

- Về kiến thức: Sinh viên phân loại và đánh giá được 

khả năng sử dụng được các hợp chất trao đổi thứ cấp 

bao gồm nguồn gốc, phân loại, sự phân bố, đặc điểm 

hóa học và sinh học của các hợp chất này. Sinh viên 

giải thích các con đường chuyển hóa và sự hình thành 

các hợp chất thứ cấp nấm ăn và nấm dược liệu. Trên 

cơ sở kiến thức, sinh viên có thể vận dụng để khai thác, 

cải biến và ứng dụng của các hợp chất này để phát triển 

các chế phẩm từ nấm có hoạt tính sinh học dùng trong 

y học, dược phẩm, thực phẩm. 

- Về kỹ năng: sinh viên so sánh và đánh giá nguyên lý 

tách chiết, nhận biết và ứng dụng các nhóm hợp chất 

thứ cấp cơ bản; Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

cập nhật để phân tích vai trò, ý nghĩa và giá trị của các 

hợp chất thứ cấp thiên nhiên từ nấm ăn và nấm dược 

liệu. 
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- Dự lớp: Dự ít nhất 75% số giờ lý thuyết.  

- Làm bài tập đầy đủ, thảo luận trên lớp. 

- Kiểm tra giữa kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo. 

- Thi cuối học kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo 

- Chuyên cần: 10% 

- Thi giữa kỳ và thực hành: 30% 

- Thi hết học phần/môn: 60% 

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Về các mục tiêu khác: Xác định được phân bố được 

các nhóm hợp chất thứ cấp quan trọng trong các đối 

tượng thực vật, vi sinh vật và nấm dược liệu. Ngoài ra 

sinh viên vận dụng các kiến thức về đa dạng sinh vật 

và chiến lược khai thác sử dụng bền vững các nguồn 

tài nguyên sinh học để khai thác các hợp chất này. 

37.  
Tiến hoá và đa dạng 

sinh học 

- Về kiến thức: Sinh viên phân tích, so sánh và áp duṇg 

những lý thuyết cơ bản về các học thuyết tiến hóa 

nguồn gốc sự sống, cơ sở tiến hóa ở mức độ phân tử, 

nhiễm sắc thể và genome để đánh giá mức độ tiến hóa 

của các chủng nấm. Các nhân tố tiến hóa, phát sinh 

chủng loại và cơ chế hình thành loài mới. Đa dạng sinh 

học và tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với 

môi trường và cuộc sống con người. Cơ sở hình thành 

đa dạng sinh học, nguyên nhân gây mất đa dạng sinh 

học và biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học nấm. Từ đó, 

sinh viên có năng lực cập nhật các tiến bộ kỹ thuật để 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh học 

nấm.. 

- Về kỹ năng: Sinh viên phân tích, so sánh, đánh giá 

các cơ sở phân tử sự đa dạng sinh học của các giống 

nấm ăn và nấm dược liệu. Đồng thời, có khả năng đề 

xuất đưa ra các mô hình bảo tồn và phát triển sự đa 

dạng của các loài nấm ăn và nấm dược liệu.  
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- Dự lớp: Dự ít nhất 75% số giờ lý thuyết.  

- Làm bài tập đầy đủ, thảo luận trên lớp. 

- Kiểm tra giữa kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo. 

- Thi cuối học kỳ: theo quy chế của Ban 

Quản lý đào tạo 

- Chuyên cần: 10% 

- Thi giữa kỳ và thực hành: 30% 

- Thi hết học phần/môn: 60% 

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Mục tiêu khác: sinh viên tham gia đầy đủ giờ trên lớp, 

hoàn thành tiểu luận và chuyên đề. 

38.  
Công nghệ xử lý phế 

phụ phẩm trong sản 

xuất nấm 

+ Phân biệt, trình bày được đặc điểm phụ phẩm 

trong sản xuất nấm. 

+ Giải thích được các nguyên lý xử lý (cơ sở khoa 

học của các biện pháp xử lý ) 

+Trình bày, phân tích được các bước trong quy 

trình công nghệ xử lý phế phụ phẩm.  

+Vận dụng sản phẩm sau xử lý (trồng trọt, chăn 

nuôi). 
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Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

 Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

  Thi giữa kỳ  30% 

 Thi hết học phần tự luận 60% 

39.  
Thiết bị trong sản xuất 

nấm 

- Về kiến thức: Sinh viên mô tả được những cơ sở lý 

luận, phương pháp thiết kế, lựa chọn và vận hành 

trang thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, an toàn. Sinh 

viên vận hành được các thiết bị thông dụng trong 

sản xuất giống nấm và nuôi trồng nấm; Sinh viên 

mô tả được các thiết bị tự động trong sản xuất giống 

nấm và nuôi trồng nấm. 

- Về kỹ năng: sinh viên có khả năng vận dụng các 

thiết bị thông dụng vào thực tiễn sản xuất. 
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- Thảo luận, tiểu luận  0,2  

- Bài tập 0,1 

- Thi giữa kỳ  0,2 

- Thi hết học phần/môn 0,5 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên 

tổng kết được tiềm năng phát triển của ngành nấm, 

vai trò của trang thiết bị, cơ giới hóa, tự động hóa 

trong quá trình sản xuất nấm từ đó không ngừng cập 

nhật các tri thức và công nghệ mới. Có lòng yêu 

nghề, cầu tiến, cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh 

thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng 

giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, có 

tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của ngành 

nghề trong tương lai. 

40.  Đồ án 

- Về kiến thức: Sinh viên tóm tắt được lí do chọn 

đề tài, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của đề tài; Lập 

được kế hoạch chi tiết cho toàn bộ chương trình thực 

hiện đề tài; Thu thập đầy đủ các tài liệu tham khảo phù 

hợp với nội dung của đề tài; Viết và bảo vệ đề cương 

theo đúng qui định; Dự kiến được kết quả của đề tài; 

Phân tích, đánh giá được kết quả và những tồn tại của 

đề tài; Viết và bảo vệ đồ án theo đúng qui định 

- Về kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch; Thực hiện 

được các kỹ thuật cơ bản trong ngành Công Nghệ Sinh 

Học và chuyên ngành CNSH nấm ăn và nấm dược liệu; 

Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp cần 

thiết có trong nội dung của đề tài; Hoàn thiện kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết và trình 

bày cáo. 

3 7 
Đánh giá theo qui định dạy và học của 

Học Viện 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

Nghiêm túc chấp hành các nội qui của phòng thí 

nghiệm và cơ sở thực tập; trung thực, tỉ mỉ, sáng tạo. 

41.  Độc tố học nấm  

Giải thích được những kiến thức chung về nấm độc 

như khái niệm, các nhóm nấm độc và nhận biết 

chúng; Giải thích được cơ chế, biểu hiện của ngộ độc 

nấm và vận dụng vào đời sống; giải thích được các 

nhóm độc tố chính ở nấm; trình bày được đặc điểm 

của một số loài nấm độc phổ biến ở nước ta 
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Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

 Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

  Thi giữa kỳ  30% 

 Thi hết học phần tự luận 60% 

42.  Miễn dịch học cơ sở  

Sinh viên hiểuđược thế nào là miễn dịch, những thành 

phần cơ bản tham gia vào hệ thống miễn dịch cũng 

như cấu tạo, vị trí và vai trò các thành phần đó. Hiểu 

được các phương thức hoạt động của hệ miễn dịch 

trong quá trình đáp ứng miễn dịch. Nhận biết được 

các yếu tố gây đáp ứng miễn dịch và cơ chế đáp ứng 

miễn dịch của cơ thể. 

2 7 

Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

 Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

  Thi giữa kỳ  30% 

 Thi hết học phần tự luận 60% 

43.  
Nấm và thực phẩm 

chức năng 

Sinh viên giải thích  và vận dụng được những kiến thức 

khái niệm về nấm, vị trí, vai trò của nấm; Giải thích 

được khái niệm, vị trí, vai trò của thực phẩm chức năng. 
2 7 

Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

Trình bày được những hợp chất dinh dưỡng trong nấm 

và vai trò của chúng đối với con người, Ứng dụng 

hướng khai thác nấm làm thực phẩm chức năng; Phân 

tích ưu điểm của các loại thực phẩm chức năng từ nấm. 

 

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

 Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

  Thi giữa kỳ  30% 

 Thi hết học phần tự luận 60% 

44.  
Vi sinh vật ứng dụng 

trong sản xuất nấm 

sinh viên hiểu được vai trò của vi sinh vật trong quá 

trình trồng nấm, giải thích được các hoạt động của vi 

sinh vật trong xử lý nguồn nguyên liệu trước và sau 

trồng nấm 

2 7 

Sinh viên học học phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ tiêu sau:  

Điểm của học phần tính theo thang 

điểm 10. 

 Điểm đánh giá:  

  Chuyên cần  10% 

  Thi giữa kỳ  30% 

 Thi hết học phần tự luận 60% 

45.  
Sản xuất sinh khối nấm 

bằng công nghệ 

Bioreactor 

- Về kiến thức: Sinh viên trình bày được những kiến 

thức về Bioreactor và ứng dụng trong sản xuất nấm; 

Các loại bioreator; Thiết bị và vận hành hệ thống 

Bioreactor trong sản xuất; Sinh viên trình bày được 

một số quy trình công nghệ sản xuất sinh khối nấm 

bằng Bioreactor; Sinh viên tổng kết được các thành 

phần môi trường và các yếu tố ảnh hưởng trong quá 

trình sản xuất; Sinh viên phân biệt được các kiểu tạp 

2 7 

- Thảo luận, tiểu luận  0,2  

- Bài tập 0,1 

- Thi giữa kỳ  0,2 

- Thi hết học phần/môn 0,5 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

nhiễm, đánh giá được chất lượng sinh khối và công 

nghệ tạo sản phẩm. 

- Về kỹ năng: sinh viên phát triển được kỹ năng làm 

việc nhóm, tổng hợp tài liệu, kỹ năng thuyết trình. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phát 

triển được thái độ học tập đúng mực, cầu thị. 

46.  Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Sinh viên xác định được mục 

đích, yêu cầu của đợt thực tập khóa luận tốt nghiệp; 

Lập được kế hoạch chi tiết cho toàn bộ chương trình 

thực tập; Thu thập đầy đủ các tài liệu tham khảo phù 

hợp với nội dung của đề tài khóa luận; Viết và bảo vệ 

đề cương khóa luận tốt nghiệp theo đúng qui định; 

Phân tích, đánh giá được nguyên nhân, kết quả của các 

thí nghiệm trong quá trình thực hiện khóa luận; Viết và 

bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo đúng qui định 

- Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch; 

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong ngành 

Công Nghệ Sinh Học và chuyên ngành CNSH nấm ăn 

và nấm dược liệu; Thực hiện thành thạo các kỹ năng 

nghề nghiệp cần thiết có trong nội dung của khóa luận; 

Hoàn thiện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, kỹ 

năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng viết và trình bày cáo. 

10 8 

Đánh giá theo qui định dạy và học của 

Học Viện 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

Nghiêm túc chấp hành các nội qui của phòng thí 

nghiệm và cơ sở thực tập; trung thực, tỉ mỉ, sáng tạo. 

 

 

4. Ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sĩ 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1.  

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong sinh 

hoc̣ 

- Về kiến thức: Hiểu và trình bày được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa 

học; Thu thập đầy đủ các tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung nghiên 

cứu; Xác định được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của đề cương nghiên cứu; 

Giải thích được các nguyên tắc cơ bản trong viết và trình bày đề cương 

nghiên cứu; Khái quát được những đặc trưng của từng loại hình nghiên cứu 

trong sinh học và công nghệ sinh học; Phân tích được các thành phần của 

quá trình nghiên cứu khoa học; Đánh giá được các đề tài nghiên cứu. 

- Về kỹ năng: Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu khoa học; Vận dụng kiến 

thức và kinh nghiệm để xác định đúng vấn đề nghiên cứu; Xây dựng được 

đề cương nghiên cứu; kỹ năng viết và trình bày kết quả nghiên cứu. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Tính chuyên nghiệp, chính xác, tỉ 

mỉ và trung thực trong nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu. 

2 2 

Tham dự lớp, tiểu luận, 

seminar, thi cuối kỳ (trắc 

nghiệm kết hợp tự luận.) 

2.  
Sinh học tế 

bào nâng cao 

* Về kiến thức:  

- Giải thích được cấu trúc, cơ sở hóa sinh, các nguyên lý cơ bản và cơ chế 

hoạt động của tế bào ở mức phân tử; 

- Giải thích được cơ chế của các quá trình sinh học trong tế bào và mối quan 

hệ của chúng với hoạt động sống của sinh vật; 

2 1 

Tham dự lớp, tiểu luận, 

seminar, thi cuối kỳ (tự 

luận.) 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

- Giải thích được cơ sở phân tử của quá trình sinh trưởng, phát triển ở động 

và thực vật; 

- Phân tích các mô hình thí nghiệm và các kỹ thuật mới sử dụng trong nghiên 

cứu về cấu trúc, hoạt động , sinh trưởng , phát triển của tế bào. 

* Về kỹ năng:  

Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết và trình 

bày báo cáo, kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích thực tế.  

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Chấp hành đúng và đầy đủ các yêu cầu của học phần; chủ động trong việc 

lĩnh hội kiến thức; tích cực phát biểu xây dựng bài. 

3.  

Kỹ thuật di 

truyền nâng 

cao 

- Về kiến thức:  

o Khái quát hóa, phân tích, so sánh các kỹ thuật nhân dòng tiên tiến 

cũng như kỹ thuật tạo đột biến định hướng. 

o Phân tích và so sánh được những cải tiến về kỹ thuật PCR mới so với 

phương pháp PCR truyền thống và các ứng dụng. 

o Nhận biết, phân biệt được các kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới và 

ứng dụng. 

o Hiểu được nguyên lý, phân tích được những tiến bộ kỹ thuật mới 

trong chỉ thị phân tử và ứng dụng. 

o Hiểu được nguyên lý của kỹ thuật RNAi và các ứng dụng. 

o Phân tích và so sánh được các ứng dụng của kỹ thuật di truyền trong 

nghiên cứu nông nghiệp, y tế và môi trường. 

o Vận dụng kiến thức đã học để giải thích cơ sở khoa học của các 

phương pháp chọn tạo giống bằng công nghệ sinh học, các sản phẩm 

giống cây trồng, vật nuôi công nghệ sinh học. 

- Về kỹ năng:  

o Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm. 

o Kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

2 2 
Đánh giá theo quy định 

chung của Học viện 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

o Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, thực tế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học chủ động trong việc lĩnh 

hội kiến thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc 

sống. 

 

4.  

Sinh học 

phân tử nâng 

cao 

Trang bị cho học viên những kiến thức và hiểu  được về cấu trúc, biểu 

hiện gen và quá trình di chuyển các protein sau dịch mã vào hệ thống tiết 

dịch, các cơ quan tử để biểu hiện chức năng ở thực vật. Những kiến thức 

về biểu sinh, nguyên nhân, phân loại và các công nghệ ứng dụng để điều 

khiển biểu sinh.  Hệ thống miễn dịch, cấu trúc và di truyền quá trình hình 

thành sự đa dạng kháng thể đáp ứng kháng nguyên.  Vắc xin, vai trò và 

chức năng phòng trừ bệnh.   Quá trình phân bào, gen ung thư và tiền ung 

thư, cơ chế sinh ung thư và biện pháp phòng ngừa.  Bệnh di truyền và giải 

pháp phòng trị bệnh 

2 2 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

5.  
Tin sinh học 

nâng cao 

Giúp học viên hiểu và vận dụng được tin sinh học vào trong học tập và 

nghiên cứu. Học viên giải thích được bản chất và nguyên lý của các quá 

trình so sánh, căn trình tự, mô phỏng cấu trúc phân tử, so sánh cấu trúc, 

xây dựng mối quan hệ di truyền, tiến hóa giữa các sinh vật. Trang bị cho 

học viên phương pháp khai thác các cơ sở dữ liệu, sử dụng các công cụ 

phân tích và biết kết hợp linh hoạt các yếu tố này để trả lời cho các câu 

hỏi, kiểm tra các giả thuyết nảy sinh trong quá trình nghiên cứu 

2 2 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

 

6.  

Sinh học 

phát triển 

nâng cao 

- Về kiến thức: Học viên có khả năng tự học, tự tìm hiểu các kiến thức 

chuyên sâu trong lĩnh vực Sinh học phát triển. 

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng về tìm kiếm thông tin, tập hợp, chọn 

lọc, trình bày các vấn đề trong lĩnh vực Sinh học phát triển.  

2 1 

1.Thang điểm: Thang 

điểm 10 (bài kiểm tra giữa 

kỳ 40%; bài thi cuối kỳ 

60%) 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có tinh thần tự chủ và tự chịu 

trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm, khắc phục khó khăn để vươn lên. 

2.Phương pháp đánh giá: 

Kiểm tra giữa kỳ 01 bài và 

thi cuối kỳ 01 bài 

3. Các yêu cầu, quy định 

đối với học phần  

Học viên tham dự đầy đủ 

các buổi học, làm bài tập, 

tham gia làm bài kiểm tra 

và thi cuối kỳ 

7.  

Di truyền  

phân tử nâng 

cao 

Cung cấp cho hoc̣ viên những kiến thức chuyên sâu nhằm giải thích ở mức 

phân tử chuỗi truyền thông tin di truyền (thuyết trung tâm) từ DNA (gen) 

– mRNA – Protein (enzyme) – tính traṇg (phenotype) và quần thể sinh vâṭ.  

Hiểu và phân tích được các nguyên nhân nội và ngoại bào tác động đến 

hiệu quả của kiểu hiện và đề xuất các giải pháp ứng dụng.  Ứng dụng 

thuyết trung tâm để giải thích được một số hiện tượng, quy luật di truyền 

của một số tính trạng như trội lặn, đồng trội, đa bội thể, ưu thế lai, hiện 

tượng tăng tiến, di truyền liên kết với giới tính, di truyền tế bào chất, bất 

dục đực tế bào chất CMS, TGMS, PGMS và tính tự bất hợp, vai trò của 

kiểu gen và môi trường 

2 1 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

8.  

Seminar 

trong công 

nghệ sinh 

học 

- Về kiến thức: Cung cấp cho SV những kiến thức mới nhất về các lĩnh 

vực của CNSH, cập nhật các thành tựu mới được tạo ra do ứng dụng của 

CNSH, xu hướng và cách tiếp cận trong nghiên cứu CNSH ở VN và trên 

thế giới 

- Về kỹ năng: rèn cho SV kỹ năng làm việc nhóm, tổng hợp tài liệu, kỹ 

năng thuyết trình 

2 2 Theo quy định của HV 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

9.  

Thực hành 

Công nghệ 

sinh học 

- Người học hiểu được cơ chế, bản chất từ đó biết cách phân tích và điều 

chỉnh các thông số nhằm tối ưu hóa quy trình kỹ thuật tách chiết nucleic 

acid từ các loại vật liệu khác nhau; Thực nghiệm, phân tích và đánh giá 

kết quả kỹ thuật PCR dung hợp và ứng dụng của kỹ thuật này trong thiết 

kế vector; Thực nghiệm, phân tích và đánh giá kết quả kết quá kỹ thuật 

PCR phức trong chuẩn đoán. Thực hiện và phân tích kết quả kỹ thuật điện 

di; Hiểu được nguyên lý của các kỹ thuật chuyển gen, thực hiện được kỹ 

thuật chuyển gen vào thực vật nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens; 

Phân tích, giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả trong quá 

trình tách chiết AND, PCR, điện di, nhân dòng và chuyển gen 

- Về kỹ năng: Biết cách sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị cơ bản trong 

phòng thí nghiệm kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử; Thực hiện được các 

kỹ năng cơ bản trong kỹ thuật di truyển; nâng  cao kỹ năng đọc, phân tích 

kết quả; kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm; kỹ năng viết và trình bày báo 

cáo; kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, thực tế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong lĩnh hội tri thức và 

công nghệ mới; Nghiêm chỉnh thực hiện  nội quy của phòng thực hành; 

Sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; Tự tin vận 

dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc sống 

1 2,3 Theo quy định của HV 

10.  
Công nghệ 

lên men 

Học viên hiểu được cấu trúc hệ thống lên men; giải thích và phân biệt 

được sự khác biệt của các kỹ, nắm được các yêu cầu của nguồn nguyên 

liệu và chủng giống vi sinh vật công nghiệp, biết được cách thu hồi và xử 

lý các sản phẩm sau lên men. 

2 2,3 

Học viên học học 

phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ 

tiêu sau: 

 

 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ: 30%.  

Điểm thi hết học phần: tự 

luận 70% 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

11.  
Vi sinh vật 

học môi 

trường 

 Học viên hiểu được vai trò của vi sinh vật trong các quá trình phân hủy 

chất ô nhiễm trong đất, nước. Phân tích diễn biến của các quá trình sinh 

học được áp dụng để xử lý nước thải, đất ô nhiễm, chất thải rắn hữu cơ, 

các họp chất PAHs. 

2 2,3 

Học viên học học 

phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ 

tiêu sau: 

 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ: 30%.  

Điểm thi hết học phần: tự 

luận 70% 

12.  
Di truyền 

phân tử vi 

sinh vật 

Học viên hiểu được cấu trúc hệ gen của vi khuẩn, virus, vi nấm và hoạt 

động của chúng. Giải thích được một số cơ chế có liên quan tới tín hiệu 

thông tin giữa các vi sinh vật cũng như cách vi sinh vật trao đổi thông tin 

di truyền. 

2 2,3 

Học viên học học 

phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ 

tiêu sau: 

 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ: 30%.  

Điểm thi hết học phần: tự 

luận 70% 

13.  
Vi sinh vật 

học thực 

phẩm 

Học viên hiểu và phân tích được các thành phần hóa học chính trong thực 

phẩm. Phân biệt được các nguyên nhân gây hỏng thực phẩm. Hiểu và vận 

dụng được một số phương pháp sử dụng trong bảo quản thực phẩm. Hiểu 

được vai trò của vi sinh vật trong chế biến một số loại thực phẩm. Hiểu 

được vai trò của vi sinh vật trong ngộ độc thực phẩm. Biết được một số kỹ 

thuật công nghệ sinh học trong phát hiện tác nhân gây ngộ độc thực phẩm 

từ vi sinh vật. 

2 2,3 

Học viên học học 

phần này sẽ được 

đánh giá theo chỉ 

tiêu sau: 

 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ: 30%  

Điểm thi hết học phần: tự 

luận 70% 

14.  
CNSH nấm 

men 

Học viên hiểu và phân tích được các cấu trúc của tế bào nấm men, các quá 

trình chuyển hóa vật chất của nấm men. Phân biệt được các hình thức sinh 

sản của nấm men. Phân tích được vai trò và ứng dụng của nấm men trong 

2 2,3 
Học viên học học 

phần này sẽ được 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

sản xuất một số sản phẩm rượu, bia, nước giải khát có cồn, bánh mỳ và 

các loại protein đơn bào. Hiểu và phân tích được vai trò ứng dụng của nấm 

men trong công nghệ sinh học. Hiểu và vận dụng được công nghệ sinh học 

trong cải biến nấm men. 

đánh giá theo chỉ 

tiêu sau: 

 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ: 30% 

Điểm thi hết học phần: tự 

luận 70% 

15.  
Công nghệ 

sinh học 

nano 

- Về kiến thức: Phân tích được các tính chất đặc trưng của các loại vật liệu 

nano; Tóm tắt và khái quát hóa được nguyên lý và phương pháp tạo vật liệu 

nano; Phân tích hướng ứng dụng và đánh giá triển vọng của công nghệ sinh 

học nano trong nghiên cứu sinh học, y dược học, nông lâm nghiệp, thủy sản 

và bảo vệ môi trường.  

- Về kỹ năng: Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

viết và trình bày báo cáo, kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích thực tế.  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Chấp hành đúng và đầy đủ các y 

êucầu của học phần; chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức; tích cực phát 

biểu xây dựng bài; nhận thức đúng và đầy đủ về triển vọng của công nghệ 

sinh học nano. 

2 2,3 

Tham dự lớp, tiểu luận, 

seminar, thi cuối kỳ (tự 

luận.) 

16.  
Vi sinh vật 

gây bệnh 

Học viên biết được một số nhóm vi sinh vật gây bệnh chính trên động vật, 

thực vật và người. Hiểu và phân tích được cơ chế gây bệnh của một số tác 

nhân gây bệnh là vi sinh vật. Vận dụng được các kiến thức công nghệ sinh 

học trong phát hiện, chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh. 

2 2,3 

Học viên học học phần 

này sẽ được đánh giá theo 

chỉ tiêu sau: 

 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ: 30% 

Điểm thi hết học phần: tự 

luận 70% 

17.  
Chọn giống 

phân tử thực 

vật 

Cung cấp được cho hoc̣ viên những kiến thức về cơ sở khoa học trong 

chọn tạo giống phân tử như: các kiểu quần thể và đặc điểm di truyền, các 

loại chỉ thị phân tử và ưu nhược điểm mỗi loại khi áp dụng.  Phương pháp 

2 2,3 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

lập các bản đồ liên kết gen với chỉ thị phân tử và ứng dụng chúng trong 

các tình huống chọn giống như quy tụ nhiều gen(tính trạng) vào một giống 

hay cải tiến một giống tốt có thêm một vài gen đặc hữu để tốt hơn nữa.  

Giúp học viên biết cách xây dựng được chiến lược tách và chuyển gen 

mong muốn, lựa chọn được sự kiện chuyển gen tốt và phát triển thành 

giống cây trồng biến đổi gen và phổ cập, thương mại hóa chúng trên thị 

trường 

Thi cuối kì 

18.  
Bệnh học 

phân tử thực 

vật 

Cung cấp cho học viên những kiến thức nâng cao về cơ chế phân tử của 

quá trình gây nhiễm, gây  hại của thuốc trừ cỏ, bệnh virus, vi khuẩn, vi 

nấm và các côn trùng thực vật, trên cơ sở đó xây dựng và đề xuất được 

chiến lược, biện pháp phòng trừ và tạo giống chống chịu bền vững 

2 2,3 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

19.  

Công nghệ 

mô, tế bào 

thực vật ứng 

dụng 

- Về kiến thức:  Sau khi kết thúc học phần, người học sẽ nắm bắt và khái 

quát hóa được các kiến thức cơ bản về tính toàn năng của tế bào thực vật; 

Người học có thể vận dụng các kiến thức đã học trong việc sản xuất các 

giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô, có thể áp dụng trong việc sản 

sản xuất các hợp chất trao đổi thứ cấp bằng kỹ thuật nuôi cấy huyền phù tế 

bào; Người học nắm bắt được và vận dụng được kỹ thuật sản xuất sinh khối 

bằng nuôi cấy vi tảo.  

- Về kỹ năng:  Các mức độ hiểu biết về nguyên lý và kỹ thuật thực hiện 

trong công nghệ nuôi cấy mô tế bào sẽ cho phép học viên hình thành được 

nền tảng kiến thức, kỹ thuật cơ bản để có thể tư duy, lựa chọn và vận dụng 

các kiến thức trên một cách chủ động trong công tác học tập, nghiên cứu, 

và ứng dụng trong sản xuất thực tế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học chủ động trong việc lĩnh 

hội kiến thức, tự tin vận dụng các kiến thức đã học trong nghiên cứu và 

trong sản xuất. 

 

2 2,3 
Thi cuối kì bằng hình 

thức tự luận 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

20.  
Tiến hóa 

phân tử 

Cung cấp kiến thức nâng cao về cơ chế tiến hóa phân tử, các nguyên dẫn 

đến quá trình tiến hóa hình thành gen mới và genome mới. Tiến hóa phân 

tử DNA, RNA, protein và hệ vật chất. Cơ sở và các phương phát xây dựng 

cây phát sinh phân tử, phân tích và hiểu được các đường hướng tiến hóa. 

Tiến hóa protein và sự liên quan hay không đến tiến hóa gen (DNA, RNA) 

và kiểu hình. 

2 2,3 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 

Thi cuối kì 

21.  

Cơ chế phân 

tử tính chống 

chịu stress ở 

thực vật 

- Về kiến thức: 

o Khái quát hóa các tác động của stress tới cây trồng và các đáp ứng 

của cây trồng với stress. 

o Phân tích, so sánh được các cơ chế chống chịu của thực vật với các 

tác nhân phi sinh học (abiotic stress) và các tác nhân sinh học (biotic 

stress). 

o Phân tích, so sánh được các phương pháp phát hiện gen/protein liên 

quan đến đặc tính chống chịu stress ở cây trồng. 

o Các ứng dụng của cơ chế phân tử tính chống chịu stress ở thực vật. 

Vận dụng kiến thức đã học để giải thích cơ sở khoa học tính chống 

chịu của thực vật với các tác nhân. 

- Về kỹ năng:  

o Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm. 

o Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, thực tế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học chủ động trong việc lĩnh 

hội kiến thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc 

sống. 

2 2,3 

Phương pháp đánh giá: 

Theo quy định chung của 

Học viện 

Kiểm tra giữa kỳ: 40%, 

hình thức: một trong các 

hình thức sau: trắc 

nghiệm, tự luận, chuyên 

đề. 

Thi kết thúc học phần: 

60%, hình thức: thi trắc 

nghiệm, 50 câu hỏi trong 

50 phút. 

 

22.  
Công nghệ 

cải biến di 

truyền trao 

Học xong học phần, học viên có khả năng: Phân tích và xác định được 

biện pháp để cải biến con đường trao đổi chất trên cơ sở đó chủ động tạo 

ra các chất trao đổi hoặc sản phẩm cuối cùng để ứng dụng thực tiễn 

2 2,3 

Tham dự lớp 

Thảo luận nhóm 

Kiểm tra giữa kì 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

đổi chất ở 

TV 

Thi cuối kì 

23.  

Công nghệ 

cao trong sản 

xuất cây 

trồng 

- Về kiến thức:  

+ Học viên trình bày và phân tích được tổng quan về công nghệ 

cao và công nghệ cao trong nông nghiệp. Cơ sở khoa học về công nghệ cao 

trong nông nghiệp. 

+ Học viên khái quát được và vận hành được các lĩnh vực của công 

nghệ cao trong nông nghiệp bao gồm các hệ thống thiết bị và các dạng nhà 

trồng cây, kỹ thuật trồng cây trên giá thể, thuỷ canh, khí canh. Kỹ thuật canh 

tác trong nhà trồng cây chủ động. kỹ thuật nhân giống cây trồng ở qui mô 

thương mại. 

+ Học viên nhận diện được và phân tích những mô hình quản lý, 

vận hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới và ở Việt nam.   

- Về kỹ năng: 

 + Học viên có khả năng thực hiện việc phân tích chi phí, lợi nhuận 

cho các công nghệ đã áp dụng để sản xuất nông nghiệp.  

+ Học viên có khả năng lập kế hoạch sản xuất và trồng 1 số loại 

rau, quả thông dụng bằng công nghệ không dùng đất.  

+ Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan 

sát, kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực 

hành, thực tế.  

- Về các mục tiêu khác:  

- Học viên chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức; Tự tin vận dụng 

các kiến thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc sống. 

2 2,3 
Đánh giá theo quy định 

chung của Học Viện 

24.  
Quản lý, 

thương mại 

hóa và sở hữu 

- Về kiến thức: Trình bày được các kiến thức pháp luật cơ bản về quyền 

sở hữu trí tuệ (SHTT); Phân biệt được các hình thức và tầm quan trọng 

của SHTT (IP) trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ 

2 2,3 
Đánh giá theo quy định 

chung của Học Viện 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

trí tuệ trong 

công nghệ 

sinh học 

sinh học; Giải thích được các vấn đề pháp lý liên quan quá trình đăng ký 

cấp phép các sản phẩm thương mại có nguồn gốc từ CNSH. Tìm kiếm 

và khai thác được cơ sở dữ liệu về SHTT phục vụ nghiên cứu. Trình bày 

được các bước đăng ký cấp phép các sản phẩm thương mại có nguồn 

gốc từ CNSH. Sử dụng các kiến thức đã học để tìm tài liệu, viết chuyên 

đề. Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các vấn đề về quyền lợi 

và nghĩa vụ pháp lý trong một số trường hợp chanh chấp sở hữu trí tuệ 

trong CNSH.  

- Về kỹ năng: Kỹ năng tìm kiếm và khai thác các thông tin về sở hữu trí 

tuệ; Kỹ năng quan sát và làm việc nhóm; Kỹ năng viết chuyên đề và 

trình bày chuyên đề 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học chủ động trong việc lĩnh 

hội kiến thức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực hành và trong cuộc 

sống. 

25.  

Công nghê ̣

sinh sản vật 

nuôi nâng 

cao 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như sau: 

+ Công nghệ gây rụng trứng nhiều, động dục đồng pha, cấy phôi; 

+ Công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm, nhân bản. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng hợp các tài liệu chuyên 

ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

2 2,3 
Tham dự lớp, Thi giữa 

kỳ, Thi cuối kỳ 

26.  
Nuôi cấy và 

bảo quản 
- Về kiến thức: 2 2,3 

Đánh giá theo quy định 

chung của Học Viện 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

lạnh tế bào 

động vật 

Học viên có khả năng trình bày, phân loại, giải thích cách tổ chức phòng 

thí nghiệm nuôi cấy tế bào động vật 

Học viên có khả năng ứng dụng các khái niệm, nguyên lý của quá trình 

nuôi cấy sơ cấp và thứ cấp trong việc xây dựng, giải quyết thành công các 

quy trình nuôi cấy các dòng tế bào 

Học viên có khả năng phân biệt, phân tích, so sánh các quá trình đông lạnh 

nhanh, đông lạnh chậm và khả năng ứng dụng trong bảo quản ngắn hạn và 

dài hạn các tế bào, mô động vật phục vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 

- Về kỹ năng: Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu chuyên ngành 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc và tích 

cực trong các giờ học 

27.  
Công nghệ y 

sinh học ứng 

dụng 

- Về kiến thức:  

Học viên có khả năng trình bày, phân loại, giải thích các khái niệm về các 

loại tế bào gốc, khả năng biệt hóa và ứng dụng của chúng 

Học viên có khả năng ứng dụng các khái niệm ,nguyên lý của công nghệ 

thi nhận, thao tác tinh trùng, trứng, phôi phục vụ công nghệ sinh sản ở 

người và động vật. 

Học viên có khả năng phân biệt, phân tích, so sánh các vật liệu Y sinh 

tổng hợp phục vụ các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực Y 

học cộng đồng 

2 2,3 
Đánh giá theo quy định 

chung của Học Viện 

28.  

Công nghệ 

vacxin và 

chế phẩm 

sinh hoc̣ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như sau: 

+ Công nghệ sản xuất vacxin; 

+ Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng hợp các tài liệu chuyên 

ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

2 2,3 
Tham dự lớp, Thi giữa 

kỳ, Thi cuối kỳ 



STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

29.  
Bệnh học 

phân tử động 

vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như sau: 

+ Công nghệ chẩn đoán bệnh phân tử; 

+ Công nghệ sản xuất KIT xét nghiệm. 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng như sau: 

+ Thu thập, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tổng hợp các tài liệu chuyên 

ngành. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ như sau: 

+ Chủ động trong học tập; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui của lớp học; 

+ Nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

2 2,3 
Tham dự lớp, Thi giữa 

kỳ, Thi cuối kỳ 

30.  
Luận văn tốt 

nghiệp 
 12 4  

 

5. Ngành Công nghệ Sinh học trình độ tiến sĩ 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Công nghệ Sinh học và xã 

hội 

- Về kiến thức: Phân tích được vai trò, vị trí của CNSH 

trong đời sống, kinh tế xã hội và các khoa học liên quan; 

Đánh giá được tiềm năng và thách thức của CNSH ở 

Việt Nam và trên Thế giới; Cơ sở khoa học và hành lang 

pháp lí của các thành tựu mới trong công nghệ sinh học 

3 1 
Tham dự lớp, seminar, 

tiểu luận. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

(sinh vật biến đổi gen, an toàn sinh học…). 

- Về kỹ năng: Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu khoa 

học và phân tích thông tin; kỹ năng đánh giá và trình 

bày quan điểm; kỹ năng định hướng và thuyết phục. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Chấp hành 

đúng và đầy đủ các yêu cầu của học phần; tuân thủ đạo 

đức nghề nghiệp. 

2.  Phân tích hệ OMICS 

   Cung cấp cho Nghiên cứu sinh những kiến thức 

chuyên sâu về các hệ omics: Genomics, transcriptomics, 

proteomics, structural genomics, metabolomics và 

pharmacogenomics: khái niệm, nội dung, phương pháp 

nghiên cứu và ứng dụng, trên cơ sở phân tử chuỗi truyền 

thông tin di truyền (thuyết trung tâm) từ DNA (gen) – 

mRNA – Protein (enzyme) – hệ vật chất trao đổi - tính 

traṇg (phenotype).  Hiểu và phân tích được các nguyên 

nhân nội, ngoại tế bào và môi trường tác động đến hiệu 

quả biểu hiện kiểu hình của các tính trạng và đề xuất các 

giải pháp ứng dụng.   

3 1 

- Chuyên cần: .10..%

  

- Thảo luận, bài tập và 

kiểm tra giữa kỳ: 

.40..%   

- Thi hết học phần: 

50...%  

3.  Chọn giống phân tử 

Cung cấp được cho hoc̣ viên những kiến thức về cơ sở 

khoa học trong chọn tạo giống phân tử.  Giúp học viên 

biết cách xây dựng được chiến lược chuyển gen mong 

muốn, lựa chọn được sự kiện chuyển gen tốt và phát 

triển thành giống cây trồng biến đổi gen và phổ cập, 

thương mại hóa chúng trên thị trường 

2 2 
Tham dự lớp 

Thi cuối kì 

4.  CNSH trong BVTV 

Cung cấp cho nghiên cứu sinh những kiến thức nâng 

cao về cơ chế phân tử của quá trình gây nhiễm, gây  hại 

của thuốc trừ cỏ, bệnh virus, vi khuẩn, vi nấm và các 

2 2 

- Chuyên cần: .10..%

  

- Thảo luận, bài tập và 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

côn trùng đến thực vật, trên cơ sở đó xây dựng và đề 

xuất được chiến lược, biện pháp phòng trừ và tạo giống 

chống chịu tốt bền vững 

kiểm tra giữa kỳ: 

.40..%   

- Thi hết học phần: 

50...%  

5.  Công nghệ tế bào thực vật 

- Về kiến thức: Trình bày được các kiến thức về cơ sở 

khoa học của Công nghệ tế bào thực vật; Giải thích 

được tính toàn năng của tế bào thực vật; Phân biệt được 

sự phát sinh hình thái tế bào, mô thực vật trong nuôi 

cấy; Tính toán được các thành phần hóa chất để pha môi 

trường nuôi cấy; Trình bày được tổ chức của phòng nuôi 

cấy tế bào thực vật; Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản 

của nuôi cấy mô tế bào thực vật. Vận dụng các kiến thức 

đã học để giải thích được các lĩnh vực nghiên cứu và 

ứng dụng của công nghệ tế bào thực vật. Tính toán được 

các yếu tố cơ bản trong sản xuất cây giống in vitro quy 

mô lớn; Giải thích được vai trò của meristem trong nhân 

nhanh và làm sạch virut. Giải thích được vai trò của 

công nghệ tế bào thực vật trong bảo quản nguồn gen và 

ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng và sản xuất các 

hoạt chất thứ cấp 

- Về kỹ năng: Kỹ năng tìm kiếm và khai thác các thông 

tin về công nghệ tế bào thực vật; Kỹ năng quan sát và 

làm việc nhóm; Kỹ năng viết chuyên đề và trình bày 

chuyên đề 

- Về các mục tiêu khác: Chủ động trong việc lĩnh hội 

kiến thức; Rèn luyện cho học viên thái độ học tập chủ 

động, sáng tạo và nghiêm túc. 

 

2 2 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,3 

- Thi hết học phần 0,6 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

6.  
Công nghệ tạo giống cây 

trồng biến đổi gen 

- Về kiến thức:  

o Khái quát hoá, phân tích được các kiến thức cơ sở 

của công nghệ tạo giống cây trồng biến đổi gen (gen, 

cấu trức gen, hệ thống tái sinh, các phương pháp chuyển 

gen...). Phân tích, đánh giá, tổng hợp được tiềm năng 

ứng dụng của công nghệ tạo giống cây trồng biến đổi 

gen trên thế giới và Việt Nam. 

o Phân tích, đánh giá, tổng hợp được các kỹ thuật 

chính, các cách tiếp cận mới có thể áp dụng trong công 

nghệ tạo giống cây trồng biến đổi gen. 

o Phân tích, đánh giá, tổng hợp được các đường 

hướng tạo cây trồng biến đổi gen: 

 Chống chịu với các tác nhân sinh học (kháng sâu, 

bệnh hại do vi rút, vi sinh vật…). 

 Chống chịu với các tác nhân phi sinh học (hạn, 

ngập úng, nhiệt, lạnh mặn, tia UV từ mặt trời…); 

 Chống chịu với thuốc trừ cỏ; 

 Thay đổi thành phần dinh dưỡng, các hợp chất sơ 

cấp, thứ cấp, chất lượng gỗ, chất liệu nhiên liệu sinh 

học…; 

 Nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng bất dục 

đực. 

- Về kỹ năng:  

o Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức và làm 

việc theo nhóm, kỹ năng quan sát. 

o Kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

o Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hành, thực 

tế. 

2 2 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,3 

- Thi hết học phần 0,6 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nghiên 

cứu sinh chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, sẵn 

sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; 

Tự tin vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thực 

hành và trong cuộc sống. 

 

7.  
CNVSV trong Nông 

Nghiệp 

- Về kiến thức: Nghiên cứu sinh phân tích được các 

hướng nghiên cứu và ứng dụng của công nghệ vi sinh 

trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ vi sinh 

trong một số lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt và nuôi 

trồng thủy sản; hiểu được nguyên lý sản xuất và ứng 

dụng các chế phẩm vi sinh như phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, chất điều hòa sinh trưởng, thuốc kháng sinh, 

probiotics; đánh giá được mối quan hệ giữa các chế 

phẩm vi sinh và sản xuất nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Nghiên cứu sinh có thể vận dụng các 

kiến thức của học phần để sản xuất và ứng dụng các chế 

phẩm vi sinh vật trong nông nghiệp. 

2 2 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,3 

- Thi hết học phần 0,6 

8.  CNVSV trong Thực phẩm 

- Về kiến thức: Nghiên cứu sinh phân tích được các 

hướng nghiên cứu và ứng dụng của công nghệ vi sinh 

trong sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm; hiểu 

được một số nguyên lý và quy trình công nghệ trong chế 

biến, bảo quản thực phẩm; ứng dụng công nghệ vi sinh 

trong sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng như protein, 

polysacharide, lipids, carotenoids,...; ứng dụng công 

nghệ vi sinh trong bảo quản thực phẩm. 

2 2 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,3 

- Thi hết học phần 0,6 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Nghiên cứu sinh có thể vận dụng các 

kiến thức của học phần để sản xuất và ứng dụng một số 

chế phẩm dinh dưỡng; bảo quản và chế biến một số loại 

thực phẩm thông dụng. 

9.  

Công nghệ lên men trong 

sản xuất sinh khối nấm 

dược liệu 

- Về kiến thức: Học viên nắm bắt được những khái 

niệm, vai trò của nấm lớn nói chung, nấm dược liệu nói 

riêng trong các lĩnh vực ( nông nghiệp, y học, môi 

trường, chăn nuôi…); Định nghĩa được qúa trình lên 

men? Các phương pháp lên men, mục tiêu của quá trình 

lên men. Học viên có kiến thức về  kiến thức về 

Bioreactor và ứng dụng trong sản xuất nấm; Các loại 

bioreator; Thiết bị và vận hành hệ thống Bioreactor 

trong sản xuất; Học viên trình bày được một số quy 

trình công nghệ sản xuất sinh khối nấm bằng Bioreactor; 

Học viên tổng kết được các thành phần môi trường và 

các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sản xuất; Học viên 

phân biệt được các kiểu tạp nhiễm, đánh giá được chất 

lượng sinh khối và công nghệ tạo sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học viên phát triển được kỹ năng làm 

việc nhóm, tổng hợp tài liệu, kỹ năng thuyết trình, có kỹ 

năng vận dụng kiến thức học được trong thực tế. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Học viên phát 

triển được thái độ học tập đúng mực, cầu thị. 

2 2 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,3 

- Thi hết học phần 0,6 

10.  
Công nghệ Sinh học Nano 

- Triển vọng và Ứng dụng  

- Về kiến thức: Phân tích được các thành tựu và triển 

vọng của công nghệ sinh học nano trong nghiên cứu 

sinh học, y dược học, nông lâm nghiệp, thủy sản và bảo 

vệ môi trường.  

2 2 
Tham dự lớp, seminar, 

tiểu luận. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu khoa 

học; Vận dụng kiến thức và kinh nghiệm để phân tích, 

đánh giá các vấn đề thực tiễn. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Chấp hành 

đúng và đầy đủ các yêu cầu của học phần; chủ động 

trong việc lĩnh hội kiến thức; tích cực phát biểu xây 

dựng bài; nhận thức đúng và đầy đủ về triển vọng của 

công nghệ sinh học nano. 

11.  
Công nghệ tế bào người 

và động vật  

Về kiến thức: Nghiên cứu sinh có khả năng trình bày, 

phân tích các công nghệ và khả năng ứng dụng của công 

nghệ tế bào người và động vật.  

Về kỹ năng: thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu 

chuyên ngành. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia đầy đủ, 

nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

2 2 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,3 

- Thi hết học phần 0,6 

12.  
Công nghệ gen người và 

động vật 

Về kiến thức: Nghiên cứu sinh có khả năng trình bày, 

phân tích các công nghệ và khả năng ứng dụng của công 

nghệ gen người và động vật.  

Về kỹ năng: thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu 

chuyên ngành. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia đầy đủ, 

nghiêm túc và tích cực trong các giờ học. 

2 2 

- Chuyên cần 0,1 

- Kiểm tra giữa kỳ 0,3 

- Thi hết học phần 0,6 

 

III. KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Ngành Công nghệ và kinh doanh thực phẩm trình độ đại học 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa sinh đại cương  

 - Về kiến thức: sinh viên nắm chắc những kiến thức cơ 

bản về đặc điểm cấu tạo, tính chất, chức năng của các 

hợp chất trong tế bào (amino acid, protein, enzyme, 

vitamin, nucleic acid, carbohydrate, lipid). Nắm vững và 

giải thích được sự biến đổi các thành phần này trong quá 

trình trao đổi chất và năng lượng của tế bào; phân tích và 

đánh giá được vai trò dinh dưỡng của nông sản, thực 

phẩm. 

- Về kỹ năng: sinh viên có tư duy biện luận để phân 

tích, đánh giá bản chất của các chất trong cơ thể sống, 

bản chất của quá trình trao đổi chất trong từng cơ thể 

sống; có đủ năng lực tiến hành độc lập phân tích định 

tính, định lượng và so sánh một số chỉ tiêu dinh dưỡng cơ 

bản trong các nông sản, thực phẩm.  

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động, sáng tạo, 

có ý thức tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và tự 

học tập suốt đời. 

2 kỳ 1 

Đánh giá chuyên 

cần, Đánh giá giữa 

kỳ trắc nghiệm/ tự 

luận, Đánh giá bài 

thực hành báo cáo, 

Đánh giá thi cuối kì 

2 Vi sinh vật thực phẩm 

 - Về kiến thức: Xác định được hệ vi sinh vật có lợi và 

có hại trong công tác chế biến, bảo quản thực phẩm. Xác 

điṇh đươc̣ những loaị vi sinh vâṭ cơ bản thường có trong 

mỗi loaị thưc̣ phẩm, các biêṇ pháp/yếu tố có thể áp duṇg 

để haṇ chế sư ̣phát triển của các nhóm vi sinh vâṭ này 

nhằm kéo dài thời gian bảo quản các sản phẩm thưc̣ 

phẩm. Phân biệt được các daṇg sản phẩm trao đổi chất sơ 

cấp, thứ cấp hay sinh khối của vi sinh vâṭ đươc̣ ứng duṇg 

trong những quá trình chế biến thưc̣ phẩm tương ứng. 

2 kỳ 2 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trực tiếp trên 

lớp, Đánh giá bài 

thực hành, Đánh giá 

giữa kì dạng bài 

kiểm tra trắc 

nghiệm, Đánh giá thi 

cuối kỳ dạng bài 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức: Rèn luyện 

đươc̣ khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Nhận biết và 

phân biêṭ đươc̣ đươc̣ các đặc điểm hình thái, khuẩn 

lạccủa các chủng vi sinh vật thường gặp trong thực 

phẩm; phân tích và xác định đươc̣ số lượng của các loại 

vi sinh vật trong các mẫu thực phẩm bằng các phương 

pháp tương ứng. Thực hiện tốt các quy định của pháp 

luật về vi sinh vâṭ trong thưc̣ phẩm. Tìm và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết, chủ động tìm kiếm tài liệu 

liên quan đến môn học, tự phát hiện và giải quyết các vấn 

đề này sinh trong khi làm việc. 

kiểm tra trắc 

nghiệm  

3 
Nhập môn về Khoa học và 

CNTP 

- Nhìn nhận được một cách tổng quát về vị trí, vai trò, 

các yếu tố cấu thành và tầm quan trọng của khoa học và 

công nghệ thực phẩm.  

- Nắm được bức tranh chung về tình hình an ninh lương 

thực, an toàn thực phẩm, xu hướng dinh dưỡng trong thời 

đại hiện nay.  

- Sinh viên nắm được các đặc điểm và tính chất cơ bản 

của các thành phần thực phẩm, các yếu tố cấu thành nên 

chất lượng thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm hiện nay.  

- Sinh viên hiểu biết về các hư hỏng của thực phẩm và 

cách kiểm soát. Đồng thời hiểu biết về lý thuyết chế biến 

và bảo quản thực phẩm, có khả năng tư duy trong triển 

khai nghiên cứu, sản xuất thực phẩm.  

2 kỳ 2 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá giữa kỳ, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Sinh viên hiểu được một quy trình sản xuất thực 

phẩm, các tiêu chuẩn, đơn vị đo lường ứng dụng trong 

khoa học và công nghệ thực phẩm.  

4 Hóa học thực phẩm 

- Về kiến thức: vai trò dinh dưỡng và vai trò công 

nghệ của các hợp chất cơ bản cấu tạo nên thực phẩm bao 

gồm nước, protein, glucid, lipid, các chất độc, các chất 

màu và các chất thơm;  phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến dinh dưỡng, cấu trúc và màu sắc của các sản phẩm 

thực phẩm; các phương pháp biến hình các hợp phần 

thực phẩm bằng các tác nhân hóa học, vật lý, sinh học 

nhằm vào các mục đích khác nhau trong chế biến thực 

phẩm.  

- Về kỹ năng: khả năng phân tích các hợp phần chủ 

yếu của thực phẩm bao gồm nước, protein, glucid, lipid, 

chất màu; độc lập theo dõi và đánh giá sự biến đổi hóa 

học và tính chất của các hợp phần trong quá trình bảo 

quản nguyên liệu và chế biến thực phẩm; phối hợp các 

giải pháp kỹ thuật trong quá trình chế biến thực phẩm để 

tạo cho các sản phẩm thực phẩm có tính chất mong muốn 

phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội và môi trường; kỹ 

năng làm việc nhóm ở vị trí thành viên hay người lãnh 

đạo trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thực 

phẩm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: ý thức học tập 

suốt đời; tự chủ trong nghiên cứu về thành phần thực 

phẩm, phát triển các sản phẩm thực phẩm; trung thực và 

3 kỳ 2 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá giữa 

kỳ trắc nghiệm, 

Đánh giá phần thực 

hành trắc nghiệm, 

Đánh giá thi cuối kì 

trắc nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

có trách nhiệm trong xử lý và báo cáo kết quả thí 

nghiệm.  

 

5 Dinh dưỡng học 

- Về kiến thức: Hiểu được các kiến thức cơ bản liên 

quan đến phân loại tình trạng dinh dưỡng của các nhóm 

đối tượng khác nhau, xây dựng khẩu phần và tính toán 

mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của khẩu phần. Có thể 

mô tả được mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng, 

bệnh tật và sức khỏe, mối liên quan thực phẩm-nông 

nghiệp-dinh dưỡng. 

 - Về kỹ năng:  xây dựng được khẩu phần và tính toán 

mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của khẩu phần, có khả 

năng tính toán và thực hiện các bước trong quy trình sản 

xuất một sản phẩm bột dinh dưỡng. Có khả năng thiết kế 

bộ câu hỏi điều tra về dinh dưỡng, phát triển các kỹ năng 

mềm như làm việc nhóm, thuyết trình. 

- Về  năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm các 

tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được các 

thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức thích 

lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

 

2 kỳ 3 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

6 Công nghệ Chế biến TP  

Về kiến thức: 

- Hiểu được các quá trình trong công chế biến thực 

phẩm ở nhiệt độ thường, nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao.  

- Sinh viên có thể nắm được mục đích của từng quá 

trình trong công nghệ chế biến thực phẩm. 

3 kỳ 3 

Đánh giá chuyên 

cấn, Đánh giá bài 

tập về nhà, Đánh giá 

thi giữ kỳ, Đánh giá 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Phân tích và đánh giá được những biến đổi của 

nguyên liệu trong từng công đoạn của quy trình chế biến 

thực phẩm. 

- Từ đó lựa chọn được các thông số công nghệ, thiết bị 

phù hợp cho từng quy trình chế biến một sản phẩm thực 

phẩm cụ thể. 

Kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Các bài tập và thảo luận theo nhóm giúp sinh viên rèn 

luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả. 

- Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo để giải quyết 

các vấn đề về công nghệ trong ngành CNTP một cách 

hiệu quả. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế biến 

thực phẩm. Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài 

liệu liên quan đến môn học 

thi cuối kì trắc 

nghiệm 

7 Công nghệ sau thu hoạch 

- Về kiến thức: i) giải thích được những yếu tố nội tại, 

ngoại cảnh gây ra sự biến đổi chất lượng dinh dưỡng, 

cảm quan của một số nhóm sản phẩm cây trồng sau thu 

hoạch; ii) nhận biết, giải thích được cơ sở của các biện 

pháp kỹ thuật trong quản lý chất lượng dinh dưỡng, cảm 

quan và bảo quản, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm cây 

trồng sau thu hoạch. 

- Kỹ năng: Sinh viên độc lập đánh giá, xác định được 

nguyên nhân nội tại, ngoại cảnh gây ra sự biến đổi chất 

lượng của một số nhóm sản phẩm cây trồng, và lựa chọn 

được các biện pháp kỹ thuật, xây dựng quy trình quản lý 

3 Kỳ 3 

Đánh giá chuyên 

cần, Đánh giá kiểm 

tra giữa kỳ, Đánh 

giá thực hành, Đánh 

giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

chất lượng và bảo quản sản phẩm cây trồng sau thu 

hoạch. 

Thái độ: có ý thức học tập suốt đời, có đạo đức nghề 

nghiệp trong việc áp dụng biện pháp kỹ thuật đảm bảo 

chất lượng dinh dưỡng, cảm quan và vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

8 An toàn thực phẩm 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

hiểu được rõ đặc điểm, bản chất  của các tác nhân gây 

bệnh và gây ngộ độc trong thực phẩm, từ đó tìm ra biện 

pháp hạn chế và khắc phục tác nhân gây bệnh. Sinh viên 

có đủ năng lực phân tích và đánh giá các mối nguy về 

sinh học, hóa học, vật lý trong quá trình sản xuất thực 

phẩm, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để hạn chế và 

ngăn chặn các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

- Về kỹ năng: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

biết vận dụng các kiến thức đã học được trong quá trình 

bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, có đủ năng 

lực để xác định được chất lượng lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm thông qua phân tích một số chỉ tiêu hóa học 

và vi sinh vật.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi kết 

thúc học phần, sinh viên có khả năng tìm và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết, tự phát hiện và giải quyết 

các vấn đề này sinh trong khi làm việc; có năng lực tự tổ 

chức và làm việc nhóm.  

2 kỳ 4 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm,  Đánh 

giá thuyết trình 

nhóm, Đánh giá bài 

tập thực hành, Đánh 

giá giữa kỳ, Đánh 

giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

9 Công nghệ chế biến ngũ cốc 

Về kiến thức:  Đánh giá được:  

+Chất lượng nguyên liệu:  hạt ngũ cốc, nấm men, bột 

mỳ và tinh bột ngô, gạo…. 

+Bán thành phẩm: bột nhào sản xuất bánh, thóc xử lý 

nước nhiệt, tinh bột chưa làm sạch… 

     +Thành phẩm: bánh mỳ, mỳ sợi, mỳ ăn liền, gạo đã 

xử lý nước nhiệt, bánh gạo, tinh bột biến tính…… được 

chế biến từ hạt ngũ cốc. 

     + Đánh giá, phân tích công nghệ sản xuất bánh mỳ, 

mỳ sợi, bánh snack, tinh bột, 

tinh bột biến tính, gạo đồ… 

- *Về kỹ năng 

+ Phát triển được kỹ năng phân tích chất lượng nguyên 

liệu:  hạt ngũ cốc, nấm men, bột mỳ và tinh bột ngô, 

gạo…Bán thành phẩm: bột nhào sản xuất bánh, thóc xử 

lý nước nhiệt, tinh bột chưa làm sạch…và thành phẩm. 

+Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn sản 

xuất. 

- *Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+  Hình thành thế giới quan khoa học, thế giới quan về 

công nghệ sản xuất ngũ cốc. 

+ Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ thuật 

trong thực tế. 

+ Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự 

nghiên cứu khoa học. 

2 kỳ 4 

Đánh giá chuyên cần 

và kiểm tra nhanh 

(tham dự lớp), Đánh 

giá thuyết trình theo 

nhóm, Đánh giá giữa 

kỳ kiểm tra trắc 

nghiệm, Đánh giá 

bài tập thực hành, 

Đánh giá thi cuối kì 

thi trắc nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

10 Công nghệ chế biến rau quả 

- Về kiến thức: nhận biết, xác định được tầm quan 

trọng của công tác chế biến rau quả và thực trạng chế 

biến rau quả ở VN; Xác định và so sánh các đặc điểm của 

rau quả tươi và sản phẩm chế biến từ rau quả; Phân tích, 

đánh giá các phương pháp chế biến rau quả và ứng dụng 

chế biến một số loại rau quả chính.  

- Về kỹ năng: tiến hành độc lập chế biến rau quả và 

phân tích các chỉ tiêu chất lượng rau quả 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự phát hiện và giải 

quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình chế biến rau 

quả. Tổ chức nhóm theo dõi sự biến đổi chất lượng của 

rau quả và phân tích các chỉ tiêu chất lượng. 

2 kỳ 4 

Đánh giá  thời gian 

tham dự lý thuyết và 

thực hành , Đánh giá 

thái độ tham dự lý 

thuyết  và thực hành, 

Đánh giá BC thực 

hành , thi cuối kì 

11 
Hệ thống quản lý và đảm 

bảo chất lượng 

- Về kiến thức: Hiểu các khái niệm cơ bản về chất lượng 

và quản lý chất lượng sản phẩm ở quy mô công nghiệp, 

được tiếp cận với lý thuyết hệ thống tiêu chuẩn hoá về thực 

phẩm của Việt Nam, các khu vực và thế giới. Vận dụng các 

kiến thức đã học của ngành để phân tích, quản lý các nguy 

cơ trong các dây chuyền bảo quản, chế biến thực phẩm, từ 

đó xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm trong các dây chuyền sản xuất. 

- Về kỹ năng: Tham gia hoặc độc lập xây dựng được Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu các chuẩn quốc tế cho các 

quy trình chế biến sản phẩm thực phẩm cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động xây dựng 

kế hoạch học tập, nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu và tổ 

chức làm việc theo nhóm có hiệu quả. 

 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá giữa 

kỳ, Đánh giá thi cuối 

kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

12 

Quản lý chuỗi cung ứng và 

truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có 

thể: đủ năng lực nhận biết, xác định khái niệm, vai trò, 

cấu trúc chuỗi cung ứng thực phẩm nói chung; Đánh giá 

được hiện trạng của chuỗi cung ứng và hệ thống truy 

xuất nguồn gốc trong chuỗi và đề xuất được các giải 

pháp cơ bản để hoàn thiện hệ thống. 

- Về kỹ năng: độc lập đánh giá được hiệu quả hoạt 

động chuỗi cung ứng dựa trên mô hình tham khảo các 

hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) và đưa ra những thay 

đổi phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm áp 

dụng vào thực tế doanh nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự thiết lập được 

mô hình quản lý chuỗi cung ứng và độc lập truy xuất 

nguồn gốc các loại thực phẩm trên thị trường 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá 

seminar theo nhóm, 

Đánh giá thi cuối kì 

13 Phát triển sản phẩm 

Về kiến thức:   Nhận dạng, phân tích được các yếu tố 

quan trọng trong phát triển sản phẩm thực phẩm của 

doanh nghiệp. Từ đó sinh viên có đủ khả năng phân tích 

và vận dụng tốt các bước trong quy trình phát triển sản 

phẩm mới, thoả măn yêu cầu làm việc trong các trung 

tâm nghiên cứu và phát triển  của các doanh nghiệp. 

Về kỹ năng:  Phát triển được kỹ năng làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm, tìm kiếm, lựa chọn và phát triển ý 

tưởng sản phẩm mới. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tinh thần 

trách nhiệm với bản thân, môi trường và xã hội trong 

việc phát triển sản phẩm mới; khả năng tổ chức và phối 

hợp công việc tốt. 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì trắc nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

 

14 Bảo quản thực phẩm 

- Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần sinh viên 

có thể: đủ năng lực nhận biết, xác định so sánh các đặc 

điểm của thực phẩm tươi sống và thực phẩm sau chế 

biến; xác định được sự hư hỏng của thực phẩm và 

nguyên lý bảo quản thực phẩm; Phân tích, đánh giá các 

phương pháp bảo quản thực phẩm và ứng dụng công 

nghệ bảo quản một số loại thực phẩm chính.  

- Về kỹ năng:  tiến hành độc lập bảo quản các loại 

thực phẩm và phân tích các chỉ tiêu chất lượng thực 

phẩm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:   tự phát hiện 

và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình bảo 

quản thực phẩm. Có năng lực tự tổ chức nhóm theo dõi 

sự biến đổi chất lượng của thực phẩm và phân tích các 

chỉ tiêu chất lượng. 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá bài 

thực hành và thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thi cuối kì 

15 
Công nghệ chế biến sản 

phẩm động vật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

về thành phần hóa học của sữa, thịt và vai trò của chúng 

trong chế biến các sản phẩm thực phẩm. Cấu trúc của sữa 

và của cơ thịt. Hơn nữa, học phần còn cung cấp các quá 

trình chế biến, công nghệ chế biến và bảo quản sữa và 

các sản phẩm; thịt và các sản phẩm thịt.  biến và ảnh 

hưởng của các quá trình đối với sự biến đổi của các thành 

phần trong chế biến các sản phẩm sữa.  

 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, tham quan; 

Đánh giá kiểm tra 

giữa kỳ; Đánh giá 

kiểm tra giữa kỳ; 

Đánh giá kết quả 

tham quan; Đánh giá 

thi cuối kì 

16 Thực tập nghề nghiệp 
- Về kiến thức: Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành CNTP vào thực tiễn sản 13 kỳ 6 
Đánh giá ý thức, thái 

độ ; Đánh giá ý thức, 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

xuất ở các lĩnh vực sơ chế, bảo quản và chế biến thực 

phẩm, từ đó phát triển kiến thức chuyên môn nghề 

nghiệp. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên môn, đặc biệt kỹ năng trong 

thực tiễn sản xuất công nghiệp, phát triển tư duy phản 

biện và kỹ năng làm việc nhóm và thích ứng với môi 

trường làm việc công nghiệp 

Về thái độ: Học phần giúp rèn luyện sinh viên tinh thần 

làm việc nghiêm túc và chủ động, có thái độ đạo đức 

nghề nghiệp. 

thái độ ; Đánh giá 

thuyết trình, Đánh 

giá của sơ sở sản 

xuất 

17 Phụ gia thực phẩm  

- Về kiến thức: hiểu và nhận biết được tầm quan 

trọng của phụ gia trong chế biến thực phẩm,  đúng loại 

phụ gia trong chế biến và phát triển sản phẩm .  

- Về kỹ năng: lựa chọn được phụ gia phù hợp cho 

chế biến sản phẩm  và phân tích các chỉ tiêu chất lượng 

sản phẩm  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tìm được các tài 

liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được các 

thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức thích 

lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

2 kỳ 6 

Đánh giá  thời gian 

tham dự lý thuyết và 

thực hành, Đánh giá 

thái độ tham dự lý 

thuyết  và thực hành 

, Đánh giá BC thực 

hành , thi cuối kì 

trắc nghiệm 

18 Luật thực phẩm 

- Về kiến thức: Hiểu, phân tích được hệ thống quản 

lý an toàn thực phẩm, hệ thống các văn bản pháp luật về 

an toàn thực phẩm ở Việt Nam, khu vực và thế giới đã 

ban hành, áp dụng trong sản xuất, vận chuyển, chế biến, 

phân phối, kinh doanh & bảo quản thực phẩm để đảm 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

bảo thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ, tính mạng 

của con người. 

- Về kỹ năng: Độc lập trong tổng hợp, phân tích 

thông tin, tìm hiểu một quy định pháp quy về một vấn đề 

liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm trong nước.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thành thạo 

trong kỹ năng viết, thuyết trình, thảo luận, làm việc theo 

nhóm 

19 
Đánh giá cảm quan thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích và vận dụng được các 

kiến thức cơ bản về đánh giá cảm quan một cách linh 

hoạt để tổ chức, thực hiện, phân tích và đánh giá chất 

lượng cảm quan của một sản phẩm thực phẩm cụ thể. 

- Về kỹ năng: Tiến hành độc lập cũng như phối hợp 

hiệu quả trong việc chuẩn bị mẫu và tổ chức hội đồng 

phân tích đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm, phân 

tích, xử lý kết quả và viết báo cáo. Có năng lực tự tổ 

chức và làm việc nhóm. 

- Về năng lực tự chủ: Chủ động tìm kiếm, đọc và tổng 

hợp tài liệu học tập 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá báo 

cáo thực hành, Đánh 

giá thi cuối kì 

20 Bao gói thực phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích, kiểm tra, đánh giá được chất 

lượng bao bì thực phẩm; vận dụng kiến thức trong việc 

lựa chọn bao bì phù hợp cho từng loại nông sản, thực 

phẩm và thực hiện được các quy trình, phương pháp bảo 

quản thực phẩm bằng bao gói, đồng thời có khả năng 

điều khiển toàn bộ quá trình đóng gói, nạp rót thực phẩm 

trong các cơ sở, nhà máy sản xuất thực phẩm. Áp dụng 

được các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa thực 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hiện chuyên đề 

seminar, Đánh giá 

thực hành, Đánh giá 

cuối kỳ (thi trắc 

nghiệm) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

phẩm và các giải pháp hạn chế tác hại của bao bì thực 

phẩm đối với môi trường. 

- Về kỹ năng: Kiểm soát được quy trình đóng gói, nạp 

rót thực phẩm trong các nhà máy chế biến thực phẩm; có 

kỹ năng thiết kế nhãn mác cho bao bì thực phẩm; có kỹ 

năng giải quyết sự cố xảy ra trong quá trình nạp rót, đóng 

gói thực phẩm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng tự 

phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn ở công đoạn nạp rót, đóng gói thực phẩm, có năng 

lực tự tổ chức và làm việc nhóm; tuân thủ các quy định 

pháp luật về sản xuất thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 

thực phẩm. 

21 Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp sinh viên vận 

dụng các kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết đã học 

trong chương trình vào việc thực hiện 1 NCKH hay 1 

project ứng dụng trong lĩnh vực sơ chế, bảo quản, chế 

biến, phát triển sản phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe, quản 

lý chất lượng và an toàn thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần nhằm rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng NCKH, khảo sát; tư duy phản biện và giải quyết 

vấn đề; kỹ năng tổng hợp thông tin, viết, trình bày và bảo 

vệ khoá luận. 

- Về thái độ: Học phần nhằm thúc đẩy ở sinh viên ý 

thức tự học, tự nghiên cứu, tuân thủ các chuẩn mực đạo 

đức trong học thuật và định hướng nghề nghiệp. 

10 Kỳ 8 

Đánh giá báo cáo 

khóa luận tốt nghiệp 

(dành cho GVHD, 

GVPB); Đánh giá 

thuyết trình báo cáo 

Khóa luận tốt nghiệp 

(dành cho thành viên 

của hội đồng) 



 

Ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Kỹ thuật thực phẩm 1 

- Về kiến thức: phân biệt, nhận dạng được các quá 

trình và thiết bị truyền nhiệt và cơ học cùng những ứng 

dụng trong công nghệ thực phẩm; nắm được nguyên lí, 

cơ sở khoa học, cách thức thực hiện và ứng dụng của 

các quá trình truyền nhiệt và cơ học; sơ đồ cấu tạo và 

nguyên lý hoạt động của một số thiết bị trao đổi nhiệt 

hoặc cơ học thường được sử dụng trong công nghệ thực 

phẩm. 

- Về kỹ năng: phân tích được các ưu nhược điểm, áp 

dụng các tính toán cơ bản liên quan tới các quá trình và 

thiết bị trao đổi nhiệt, các quá trình và thiết bị cơ học 

được sử dụng trong chế biến thực phẩm.  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Xây dựng 

và rèn luyện tư duy hệ thống cho sinh viên để thích ứng 

với môi trường làm việc trong ngành công nghệ thực 

phẩm sau khi ra trường.  

3 Kỳ 3 

Đánh giá tham dự lớp 

học trực tuyến, Đánh 

giá kiểm tra giữa kỳ, 

Đánh giá thi cuối kỳ  

2 
Công nghệ lạnh và lạnh 

đông 

- Về kiến thức: nhận dạng được các phương pháp, kỹ 

thuật và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông thực phẩm 

nhằm mục đích kéo dài thời hạn bảo quản, cũng như 

những ứng dụng khác trong công nghệ thực phẩm; 

giúp sinh viên nắm được nguyên lí, cơ sở khoa học, 

cách thức thực hiện quá trình làm lạnh, lạnh đông  

thường được sử dụng trong công nghệ thực phẩm. 

2 Kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá tiểu 

luận, Đánh giá thi 

cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: phân tích được ưu nhược điểm liên 

quan tới các quá trình và thiết bị làm lạnh, lạnh đông 

thực phẩm nhằm mục đích kéo dài thời hạn bảo quản.  

 

-   Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Xây dựng 

và rèn luyện tư duy hệ thống, tính chủ động  cho sinh 

viên để thích ứng với môi trường làm việc trong 

ngành công nghệ thực phẩm sau khi ra trường 

3 Đồ án kỹ thuật thực phẩm 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống các 

kiến thức liên quan đến các quá trình, thiết bị được sử 

dụng để sản xuất ra một sản phẩm thực phẩm từ 

nguyên liệu thô ban đầu, từ đó sinh viên biết phân 

tích, áp dụng các kiến thức từ các học phần tiên quyết 

đồng thời kết hợp các kiến thức lý thuyết với số liệu 

thực tế, cụ thể (được tra trong các sổ tay, tài liệu,…) 

để tính toán, thiết kế sơ bộ được một số thiết bị 

thường được sử dụng trong chế biến thực phẩm. Bên 

cạnh đó, học phần giúp sinh viên có khả năng tự tổ 

chức nhóm và phối hợp hiệu quả trong hoạt động 

nhóm 

1 Kỳ 4 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá đề 

cương đồ án, Đánh 

giá tiến độ thực hiện 

đồ án, Đánh giá sản 

phẩm đồ án, báo cáo 

tổng kết đồ án (kèm 

bản vẽ mô hình thiết 

bị) 

4 Vật lý học thực phẩm 

- Về kiến thức:  áp dụng những kiến thức đã học để 

tính toán các đặc trưng vật lý của thực phẩm; phân 

tích, đánh giá ảnh hưởng của tính chất vật lý (tính 

chất nhiệt, tính chất quang học, tính chất bề mặt, tính 

chất lưu biến...) đến chất lượng của nguyên liệu, bán 

thành phẩm, và thành phẩm trong quá trình chế biến, 

2 Kỳ 2 

Đánh giá chuyên cần, 

Đánh giá kiểm tra 

giữa kì, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

từ đó đề ra các giải pháp thiết kế và điều khiển quá 

trình. 

- Về kỹ năng:  phát triển được năng lực tiến hành độc 

lập trong tính toán; phân tích, đánh giá ảnh hưởng 

của tính chất vật lý đến chất lượng thực phẩm. Sinh 

viên tự tin trình bày trước đám đông; phát triển các 

kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm 

các tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý 

thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt 

đời. 

5 Kỹ thuật thực phẩm 2 

- Về kiến thức:   hiểu được bản chất của các quá trình 

hóa lý thường được sử dụng trong công nghiệp thực 

phẩm; ứng dụng kiến thức đã học để lựa chọn, tính 

toán và phân tích quá trình, thiết bị chuyển khối phù 

hợp với yêu cầu công nghệ. 

- Về kỹ năng:   phát triển được năng lực thực hiện 

độc lập các tính toán cơ bản để giải quyết các vấn đề 

thường gặp liên quan tới các quá trình và thiết bị hóa 

lý thường được sử dụng trong công nghệ thực phẩm. 

Sinh viên tự tin trình bày trước đám đông; phát triển 

các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm 

các tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý 

2 Kỳ 3 

Đánh giá chuyên cần, 

Thuyết trình nhóm, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt 

đời. 

6 Kỹ thuật thực phẩm 3 

- Về kiến thức:  áp dụng kiến thức đã học để phân 

tích, lựa chọn quá trình, thiết bị sinh học phù hợp với 

yêu cầu công nghệ. 

- Về kỹ năng: phát triển được năng lực thực hiện độc 

lập để giải quyết các vấn đề liên quan tới các quá 

trình và thiết bị sinh học thường được sử dụng trong 

công nghệ thực phẩm. Sinh viên tự tin trình bày trước 

đám đông; phát triển các kỹ năng mềm như làm việc 

nhóm, thuyết trình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm 

các tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý 

thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt 

đời. 

1 Kỳ 3 

Đánh giá chuyên cần, 

Thuyết trình nhóm, 

Đánh giá thi cuối kì 

7 Công nghệ chế biến ngũ cốc 

Về kiến thức:  Đánh giá được:  

+Chất lượng nguyên liệu:  hạt ngũ cốc, nấm men, bột 

mỳ và tinh bột ngô, gạo…. 

+Bán thành phẩm: bột nhào sản xuất bánh, thóc xử lý 

nước nhiệt, tinh bột chưa làm sạch… +Thành phẩm: 

bánh mỳ, mỳ sợi, mỳ ăn liền, gạo đã xử lý nước nhiệt, 

bánh gạo, tinh bột biến tính…… được chế biến từ hạt 

ngũ cốc. 

+ Đánh giá, phân tích công nghệ sản xuất bánh mỳ, 

mỳ sợi, bánh snack, tinh bột, tinh bột biến tính, gạo 

đồ… 

2 

Kỳ 5 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

QLCL), 

Kỳ 7 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

CNTP) 

Đánh giá chuyên cần 

và kiểm tra nhanh 

(tham dự lớp),  Đánh 

giá thuyết trình theo 

nhóm,  Đánh giá 

thuyết trình theo 

nhóm, Đánh giá giữa 

kỳ kiểm tra trắc 

nghiệm, Đánh giá bài 

tập thực hành, Đánh 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

*Về kỹ năng 

+ Phát triển được kỹ năng phân tích chất lượng 

nguyên liệu:  hạt ngũ cốc, nấm men, bột mỳ và tinh bột 

ngô, gạo…Bán thành phẩm: bột nhào sản xuất bánh, 

thóc xử lý nước nhiệt, tinh bột chưa làm sạch…và 

thành phẩm. 

+Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn 

sản xuất. 

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+  Hình thành thế giới quan khoa học, thế giới quan về 

công nghệ sản xuất ngũ cốc. 

+ Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ thuật 

trong thực tế. 

+ Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự 

nghiên cứu khoa học. 

giá thi cuối kì thi trắc 

nghiệm 

8 
Công nghệ sản xuất đồ uống 

có cồn 

Về kiến thức:  Đánh giá được:  

+Chất lượng nguyên liệu:  hạt ngũ cốc, malt đại mạch, 

dịch quả, men vi sinh…. 

Bán thành phẩm: dịch quả, dịch đường, dịch nha, dịch 

hoa houblon, dịch lên men, bia non, cồn chưng cất… 

 +Thành phẩm: bia vàng, bia đen, bia quả, cồn tinh 

luyện, vang, rượu cao độ… được chế biến từ dịch quả 

và dịch đường. 

 + Đánh giá, phân tích công nghệ sản xuất cồn, bia, 

vang và rượu cao độ. 

2 

Kỳ 6 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

CNTP), 

Kỳ 7 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

QLTP) 

Đánh giá chuyên cần 

và kiểm tra nhanh 

(tham dự lớp), Đánh 

giá thuyết trình theo 

nhóm, Đánh giá giữa 

kỳ kiểm tra trắc 

nghiệm, Đánh giá bài 

tập thực hành, Đánh 

giá thi cuối kì thi trắc 

nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- *Về kỹ năng 

+ Phát triển được kỹ năng phân tích chất lượng 

nguyên liệu:  hạt ngũ cốc, malt đại mạch, dịch quả, men 

vi sinh….Bán thành phẩm: dịch quả, dịch đường, dịch 

nha, dịch hoa houblon, dịch lên men, bia non, cồn 

chưng cất…Thành phẩm: bia vàng, bia đen, bia quả, 

cồn tinh luyện, vang, rượu cao độ… được chế biến từ 

dịch quả và dịch đường. 

+Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn 

sản xuất. 

- *Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+  Hình thành thế giới quan khoa học, thế giới quan về 

công nghệ sản xuất đồ uống có cồn. 

+ Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ thuật 

trong thực tế. 

+ Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự 

nghiên cứu khoa học 

9 Công nghệ chế biến đậu đỗ 

Về kiến thức:  Đánh giá được:  

+Chất lượng nguyên liệu:  hạt đậu xanh, hạt đậu 

tương, protein đậu nành, bột đậu tương… 

Bán thành phẩm: dịch tinh bột đậu xanh, dịch đạm 

tương phân tách, dịch đạm tương kết cấu, dịch đạm 

tương cô đặc,  dịch lên men xì dầu, miso, natto, 

temped, dịch sữa đậu nành…     +Thành phẩm: tinh bột 

đậu xanh, đạm tương phân tách, đạm tương kết cấu, 

2 Kỳ 6 

Đánh giá chuyên cần 

và kiểm tra nhanh 

(tham dự lớp), Đánh 

giá thuyết trình theo 

nhóm, Đánh giá giữa 

kỳ kiểm tra trắc 

nghiệm, Đánh giá bài 

tập thực hành, Đánh 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đạm tương cô đặc, miến đậu xanh, xì dầu, miso, natto, 

temped, sữa đậu nành… 

+ Đánh giá, phân tích công nghệ sản xuất công nghệ 

sản xuất tinh bột đậu xanh, đạm tương phân tách, đạm 

tương kết cấu, đạm tương cô đặc, miến đậu xanh, xì 

dầu, miso, natto, temped, sữa đậu nành. 

Về kỹ năng 

+ Phát triển được kỹ năng phân tích chất lượng 

nguyên liệu hạt đậu xanh, hạt đậu tương, protein đậu 

nành, bột đậu tương… 

Bán thành phẩm: dịch tinh bột đậu xanh, dịch đạm 

tương phân tách, dịch đạm tương kết cấu, dịch đạm 

tương cô đặc,  dịch lên men xì dầu, miso, natto, 

temped, dịch sữa đậu nành…     +Thành phẩm: tinh bột 

đậu xanh, đạm tương phân tách, đạm tương kết cấu, 

đạm tương cô đặc, miến đậu xanh, xì dầu, miso, natto, 

temped, sữa đậu nành… 

+Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn 

sản xuất. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+  Hình thành thế giới quan khoa học, thế giới quan 

về công nghệ sản xuất đồ uống có cồn. 

+ Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ thuật 

trong thực tế. 

giá thi cuối kì thi trắc 

nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

10 Công nghệ chế biến thịt 

Về kiến thức:  Đánh giá được đặc tính của nguyên 

liệu thịt về cấu tạo,và hóa học của thịt. Hiểu biết các 

quá trình chế biến và ảnh hưởng của các quá trình đối 

với sự biến đổi của các thành phần trong chế biến các 

sản phẩm thịt. Vận dụng  kiến thức về công nghệ chế 

biến các sản phẩm thịt và tính toán tiêu chuẩn hóa các 

thành phần trong chế biến các sản phẩm thịt.  

Về kỹ năng:  Phát triển được kỹ năng phân tích chất 

lượng nguyên liệu thịt và thành phẩm, cũng như ảnh 

hưởng của các quá trình chế biến đến chất lượng sản 

phẩm.  Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực 

tiễn sản xuất.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành thế 

giới quan khoa học, thế giới quan về công nghệ sản 

xuất thịt. Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ 

thuật trong thực tế. Hình thành tư duy phản biện, năng 

lực tự học, tự nghiên cứu khoa học 

2 

Kỳ 5 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

QLCL), 

kỳ 6 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

CNTP) 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thái độ 

khi kiểm tra giữa 

kiểm tra , Đánh giá 

kiểm tra giữa kỳ 

(hoặc BC chuyên đề), 

Đánh giá thực hành, 

Đánh giá thi cuối kì 

 

11 Công nghệ chế biến sữa 

Về kiến thức: Đánh giá về chất lượng của sữa tươi. 

Thành phần hóa học và vai trò của mỗi thành phần 

trong chế biến các sản phẩm sữa. Các quá trình chế 

biến và ảnh hưởng của các quá trình đối với sự biến 

đổi của các thành phần trong chế biến các sản phẩm 

sữa. Hơn nữa, học phần còn cung cấp cho sinh viên 

các kiến thức về công nghệ chế biến các sản phẩm 

sữa và tính toán tiêu chuẩn hóa các thành phần trong 

chế biến các sản phẩm sữa.  

2 Kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thái độ 

khi kiểm tra giữa 

kiểm tra, Đánh giá 

kiểm tra giữa kỳ, 

Đánh giá thực hành, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Về kỹ năng: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong sản 

xuất sữa. Ngoài ra sinh viên còn cung cấp các kỹ 

năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong nghiên 

cứu và trong sản xuất thực tiễn. 

Về năng lực tự chủ và trahc nhiệm: Có trách nhiệm 

với bản thân, môi trường và xác hội trong lĩnh vực 

sản xuất sữa. 

 

12 
Đánh giá cảm quan thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích và vận dụng được các kiến 

thức cơ bản về đánh giá cảm quan một cách linh hoạt 

để tổ chức, thực hiện, phân tích và đánh giá chất 

lượng cảm quan của một sản phẩm thực phẩm cụ thể. 

- Về kỹ năng: Tiến hành độc lập cũng như phối hợp 

hiệu quả trong việc chuẩn bị mẫu và tổ chức hội đồng 

phân tích đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm, 

phân tích, xử lý kết quả và viết báo cáo. Có năng lực tự 

tổ chức và làm việc nhóm. 

- Về năng lực tự chủ: Chủ động tìm kiếm, đọc và tổng 

hợp tài liệu học tập 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá báo cáo 

thực hành, Đánh giá 

thi cuối kì 

13 Công nghệ chế biến chè 

- Về kiến thức: Học phần giới thiệu cho SV các đặc 

tính nguyên liệu chè búp tươi và ảnh hưởng của các 

yếu tố công nghệ và thiết bị trong sản xuất các dạng 

chè thành phẩm.  

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho SV các kỹ 

thuật cơ bản trong phân tích, đánh giá chất lượng chè; 

2 kỳ 6 

Thuyết trình nhóm, 

Đánh giá thực hành, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

phát triển ở SV các kỹ năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm. 

- Về thái độ: Học phần giúp SV củng cố ý thức bảo 

vệ sức khoẻ con người và môi trường trong sản xuất 

các sản phẩm thực phẩm.  

14 Phát triển sản phẩm 

Về kiến thức:   Nhận dạng, phân tích được các yếu tố 

quan trọng trong phát triển sản phẩm thực phẩm của 

doanh nghiệp. Từ đó sinh viên có đủ khả năng phân 

tích và vận dụng tốt các bước trong quy trình phát 

triển sản phẩm mới, thoả măn yêu cầu làm việc trong 

các trung tâm nghiên cứu và phát triển  của các doanh 

nghiệp. 

Về kỹ năng:  Phát triển được kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm, tìm kiếm, lựa chọn và phát 

triển ý tưởng sản phẩm mới. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tinh 

thần trách nhiệm với bản thân, môi trường và xã hội 

trong việc phát triển sản phẩm mới; khả năng tổ chức 

và phối hợp công việc tốt. 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì trắc nghiệm 

15 
Công nghệ sản xuất bánh 

kẹo 

Về kiến thức:   Đánh giá được đặc tính của nguyên 

liệu trong sản xuất bánh kẹo cũng như quản lý được 

các yếu tố công nghệ, thiết bị trong sản xuất bánh 

bích quy, kẹo cứng và kẹo mềm.  

Về kỹ năng:   Phát triển được kỹ năng nghề nghiệp 

trong sản xuất bánh kẹo. Ngoài ra sinh viên cũng 

phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm 

2 

kỳ 6 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

QLCL) kỳ 

7 (đối với 

chuyên 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thuyết 

trình nhóm, Đánh giá 

thực hành , Đánh giá 

thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

việc theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn 

sản xuất.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện  tinh 

thần trách nhiệm với bản thân, môi trường và xã hội 

trong lĩnh vực sản xuất, chế biến bánh kẹo. 

ngành 

CNTP) 

16 
Công nghệ chế biến cà phê, 

ca cao 

Về kiến thức:   Đánh giá được đặc tính của nguyên 

liệu cà phê, ca cao quả tươi cũng như quản lý được 

các yếu tố công nghệ, thiết bị trong sản xuất các sản 

phẩm như: cà phê nhân, cà phê rang xay, hạt ca cao 

sơ chế, bột ca cao và chocolate. 

Về kỹ năng:   Phát triển được kỹ năng phân tích chất 

lượng cà phê thành phẩm, cũng như ảnh hưởng của 

chế độ rang đến chất lượng cà phê bột.   phát triển 

được các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn sản xuất.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tinh 

thần trách nhiệm với bản thân, môi trường và xã hội 

trong lĩnh vực sản xuất, chế biến cà phê, ca cao. 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

17 
Tối ưu hoá trong công nghệ 

thực phẩm 

Về kiến thức 

+   Phân tích  các ảnh hưởng chính và tương tác của 

các yếu tố đầu vào đến đầu ra. Từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng. 

+   Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ 

(đầu vào thông qua các mô hình thiết kế thí nghiệm 

bậc 1 hai mức tối ưu, bậc 2, mô hình phân tích 

phương sai ANOVA, mô hình tối ưu hóa thời gian) 

2 kỳ 4 

Tham dự lớp, Bài tập, 

Kiểm tra giữa kì, 

Kiểm tra cuối kì  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đến chất lượng của các yếu tố đầu ra. Từ đó giải 

thích, mô tả được ảnh hưởng của các yếu tố công 

nghệ đến sản xuất sản phẩm. 

    Về kỹ năng 

     + Sử dụng phần mềm xử lý thống kê (Minitab…) 

để tổng hợp, phân tích số liệu, tìm đầu ra cho một bài 

toán tối ưu trong CNTP từ đó có thể quản lý và điều 

hành quy trình sản xuất thực phẩm 

+  Biết sử dụng phần mềm thống kê để phân tích số 

liệu, giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu có hiệu 

quả. 

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về thiết kế thí 

nghiệm, phân tích phương sai ANOVA để phân tích 

và xử lý số liệu trong nghiên cứu hiệu quả.  

+ Xây dựng được các mô hình giả định về tối ưu hóa 

trong nghiên cứu và thực tiễn.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Đáp ứng được các đòi hỏi về tính trách nghiệm với 

bản thân, xã hội và môi trường trong lĩnh vực CNTP  

+ Có tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm trong tự 

học. 

18 Vi sinh vật đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích được ý nghĩa, vai trò của vi 

sinh vật trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Xác định 

được đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào và hoạt động 

sống của vi sinh vật, sinh trưởng phát triển của vi 

sinh vật và các yếu tố ảnh hưởng.  

2 Kỳ 2 

Đánh giá chuyên cần, 

Đánh giá bài tập sơ 

đồ cây, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá cuối 

kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Chuẩn hóa được các thao tác thực 

hành trong học phần vi sinh vật đại cương. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xây dựng được 

kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong môn học 

vi sinh vật đại cương. So sánh và tổng hợp được các 

thông tin đã học. 

19 
Công nghệ lên men thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Xác định được các quá trình biến đổi 

sinh lý, sinh hóa trong quá trình lên men. Xác định 

được sự biến đổi chất lượng của sản phẩm lên men và 

các mức độ  an toàn trong thực phẩm.  

- Về kỹ năng: Điều khiển các thiết bị lên men và 

kiểm soát các thông số trong quá trình lên men. Độc 

lập tiến hành sản xuất được một số sản phẩm lên men 

tiêu biểu phổ biến và bổ sung kiến thức thực tiễn cho 

phần đã học trong lý thuyết. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xây dựng được 

kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong học 

phần công nghệ lên men thực phẩm. So sánh và tổng 

hợp được thông tin đã học. 

2 kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần 

(tham dự lớp)  

, Đánh giá seminar 

(bài làm theo nhóm), 

Đánh giá giữa kì, 

Đánh giá cuối kì  

20 Bệnh học thực phẩm 

- Về kiến thức:  Phân tích, xác định được mối quan 

hệ giữa thực phẩm – tác nhân gây bệnh – con người.  

- Về kỹ năng: Nhận biết, phân loại, truyền thông 

được các nguyên nhân, xu thế gây bệnh qua thực 

phẩm. Biết cách ngăn ngừa và loại trừ các loại bệnh 

này 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xây dựng được 

kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong môn học 

2 Kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trên lớp, Đánh 

giá project, Đánh giá 

giữa kỳ, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

bệnh học thực phẩm. So sánh, tổng hợp được các 

thông tin đã học. 

 

21 An toàn thực phẩm 

- Về kiến thức: sinh viên nắm chắc những kiến thức 

cơ bản về các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, 

các tác động của các tác nhân đến sức khỏe của con 

người thông qua thực phẩm, các biện pháp phòng 

tránh các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm 

- Về kỹ năng: sinh viên có tư duy biện luận để phân 

tích, đánh giá bản chất của các nguyên nhân gây ngộ 

độc thực phẩm, các tác động của các tác nhân đến 

sức khỏe của con người, có kỹ năng tổng hợp tài liệu, 

viết tiểu luận và trình bày báo cáo, kỹ năng làm việc 

nhóm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có 

khả năng tìm và tổng hợp được các thông tin cần 

thiết, tự phát hiện và giải quyết các vấn đề này sinh 

trong khi làm việc; có năng lực tự tổ chức và làm 

việc nhóm.  

 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá bài tập thực 

hành, Đánh giá giữa 

kỳ, Đánh giá thi cuối 

kì 

22 
Kiểm soát ngộ độc thực 

phẩm 

- Về kiến thức  phân tích được đặc điểm dịch tễ học 

ngộ độc thực phẩm, đặc điểm các vụ ngộ độc tại Việt 

Nam và trên thế giới, nguyên tắc kiểm soát ngộ độc 

thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm 

- Về kỹ năng: Chuẩn hóa được các thao tác thực 

hành trong học phần kiểm soát ngộ độc thực phẩm 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá bài tập thực 

hành, Đánh giá giữa 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:   xây dựng 

được kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong 

môn học kiểm soát ngộ độc thực phẩm. So sánh và 

tổng hợp được các thông tin đã học. 

kỳ, Đánh giá thi cuối 

kì 

23 Vi sinh vật thực phẩm 

- Về kiến thức: Xác định được hệ vi sinh vật có lợi và 

có hại trong công tác chế biến, bảo quản thực phẩm. 

Xác điṇh đươc̣ những loaị vi sinh vâṭ cơ bản thường 

có trong mỗi loaị thưc̣ phẩm, các biêṇ pháp/yếu tố có 

thể áp duṇg để haṇ chế sư ̣phát triển của các nhóm vi 

sinh vâṭ này nhằm kéo dài thời gian bảo quản các sản 

phẩm thưc̣ phẩm. Phân biệt được các daṇg sản phẩm 

trao đổi chất sơ cấp, thứ cấp hay sinh khối của vi sinh 

vâṭ đươc̣ ứng duṇg trong những quá trình chế biến 

thưc̣ phẩm tương ứng. 

- Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức: Rèn luyện 

đươc̣ khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Nhận biết và 

phân biêṭ đươc̣ đươc̣ các đặc điểm hình thái, khuẩn 

lạccủa các chủng vi sinh vật thường gặp trong thực 

phẩm; phân tích và xác định đươc̣ số lượng của các 

loại vi sinh vật trong các mẫu thực phẩm bằng các 

phương pháp tương ứng. Thực hiện tốt các quy định 

của pháp luật về vi sinh vâṭ trong thưc̣ phẩm. Tìm và 

tổng hợp được các thông tin cần thiết, chủ động tìm 

kiếm tài liệu liên quan đến môn học, tự phát hiện và 

giải quyết các vấn đề này sinh trong khi làm việc. 

2 kỳ 3 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trực tiếp trên lớp, 

Đánh giá bài thực 

hành, Đánh giá giữa 

kì dạng bài kiểm tra 

trắc nghiệm, Đánh giá 

thi cuối kỳ dạng bài 

kiểm tra trắc nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

24 Độc tố thực phẩm 

- Về kiến thức: Giải thích được sự biến đổi của chất 

độc trong cơ thể người; phân tích và đánh giá được 

tác động của các loại độc tố sẵn có hoặc phát sinh của 

thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến nhờ 

vận dụng các kiến thức cơ sở về hóa, sinh học. 

- Về kỹ năng: Đánh giá được nguy cơ tiềm ẩn của các 

chất độc tự nhiên và các chất độc tạo ra trong các sản 

phẩm thực phẩm do các quá trình gia công kỹ thuật 

không đúng cũng như các chất độc do các hoạt động 

của con người tạo ra trong môi trường đến sức khoẻ 

của cộng đồng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chủ động tổng 

hợp, so sánh, phân tích các kiến thức đã học. 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trực tiếp trên lớp, 

Đánh giá seminar, 

Đánh giá giữa kì dạng 

bài kiểm tra tự luận, 

Đánh giá thi cuối kỳ 

dạng bài kiểm tra trắc 

nghiệm 

25 Thực phẩm truyền thống 

- Về kiến thức: Biết được quy trình công nghệ tạo ra 

từng loại sản phẩm truyền thống từ các nguyên liệu 

khác nhau; phân tích được những biến đối chính 

trong quá trình bảo quản và chế biến ra các sản phẩm 

này. 

- Về kỹ năng: Sản xuất ra một số loại thực phẩm 

truyền thống ở quy mô nhỏ trong phòng thực hành 

nhờ vận dụng kiến thức và kỹ năng để thực hành 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xây dựng kế 

hoạch học tập, nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu và 

tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả. 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trực tiếp trên lớp, 

Đánh giá bài thực 

hành, Đánh giá giữa 

kì dạng bài kiểm tra 

trắc nghiệm, Đánh giá 

thi cuối kỳ dạng bài 

kiểm tra trắc nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

26 
Hệ thống quản lý và đảm 

bảo chất lượng 

- Về kiến thức: Hiểu các khái niệm cơ bản về chất 

lượng và quản lý chất lượng sản phẩm ở quy mô công 

nghiệp, được tiếp cận với lý thuyết hệ thống tiêu chuẩn 

hoá về thực phẩm của Việt Nam, các khu vực và thế 

giới. Vận dụng các kiến thức đã học của ngành để phân 

tích, quản lý các nguy cơ trong các dây chuyền bảo 

quản, chế biến thực phẩm, từ đó xây dựng hệ thống đảm 

bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong các dây 

chuyền sản xuất. 

- Về kỹ năng: Tham gia hoặc độc lập xây dựng được 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu các chuẩn quốc tế 

cho các quy trình chế biến sản phẩm thực phẩm cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động xây 

dựng kế hoạch học tập, nâng cao tính tự học, tự nghiên 

cứu và tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả. 

2 

kỳ 6 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

QLCL) kỳ 

7 (đối với 

chuyên 

ngành 

CNTP) 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá giữa 

kỳ, Đánh giá thi cuối 

kì 

27 Luật thực phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm, hệ thống các văn bản pháp luật về an toàn 

thực phẩm ở Việt Nam, khu vực và thế giới đã ban 

hành, áp dụng trong sản xuất, vận chuyển, chế biến, 

phân phối, kinh doanh & bảo quản thực phẩm để đảm 

bảo thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ, tính 

mạng của con người. 

- Về kỹ năng: Độc lập trong tổng hợp, phân tích 

thông tin, tìm hiểu một quy định pháp quy về một vấn 

đề liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm trong 

nước.  

2 

kỳ 4 (đối 

với 

chuyên 

ngành 

QLCL), 

kỳ 7 (đối 

chuyên 

ngành 

CNTP) 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thành thạo 

trong kỹ năng viết, thuyết trình, thảo luận, làm việc 

theo nhóm 

28 Phân tích rủi ro 

- Về kiến thức  hiểu các khái niệm về lý thuyết, từ đó 

vận dụng để phân tích, thực hành đánh giá rủi ro 

trong các công đoạn khác nhau của quy trình công 

nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm. Sinh viên có 

khả năng vận dụng các kiến thức cơ sở của ngành để 

áp dụng và lựa chọn cách thức quản lý rủi ro, và 

thông tin về chúng cho các bên liên quan nhằm đảm 

bảo yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm.  

- Về kỹ năng:   biết tổng hợp, phân tích, đánh giá, và 

quản lý những rủi ro trong công nghệ thực phẩm. 

Sinh viên tự tin trình bày trước đám đông; phát triển 

các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình. 

- Về thái độ học tập: Biết cách tìm các tài liệu có liên 

quan đến học phần và tổng hợp được các thông tin 

cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức tích lũy kinh 

nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

2 Kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần, 

Thuyết trình nhóm, 

Đánh giá thi cuối kì 

29 
Đồ án chuyên ngành QLCL 

và ATTP 

- Về kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để 

phân tích các nguy cơ, quản lý rủi ro, xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng vào một dây chuyền sản 

xuất cụ thể. 

- Về kỹ năng: Tham gia cùng nhóm xây dựng hệ 

thống QLCL theo ISO 9001, HACCP cho nhà máy 

chế biến thực phẩm. 

1 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thuyết 

trình nhóm, Đánh giá 

tiến độ thực hiện đồ 

án, Đánh giá báo cáo 

tổng kết đồ án 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thành thạo 

trong kỹ năng viết, thuyết trình, thảo luận, làm việc 

theo nhóm 

30 
Kỹ thuật thanh tra an toàn 

thực phẩm 

- Về kiến thức: Các khái niệm cơ bản về thanh tra an 

toàn thực phẩm, nguyên tắc thanh tra an toàn thực 

phẩm, nắm bắt được các căn cứ pháp lý, xây dựng, 

thẩm định, kiểm định, bố trí kế hoạch thanh tra trên 

các đối tượng thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Kỹ thuật và nghiệp vụ thanh tra, kiểm 

tra an toàn thực phẩm dựa trên những kiến thức lý 

thuyết, kết hợp được nhiều kỹ năng theo thứ tự chính 

xác, nhịp nhàng và ổn định khi đi thanh tra thực tế tại 

các cơ sở sản xuất thực phẩm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tìm và tổng 

hợp được các thông tin cần thiết, tự phát hiện và giải 

quyết các vấn đề này sinh trong khi làm việc; có năng 

lực tự tổ chức và làm việc nhóm.  

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thuyết 

trình nhóm, Đánh giá 

bài tập thực hành, 

Đánh giá thi cuối kì. 

31 Hóa học thực phẩm 

- Về kiến thức: vai trò dinh dưỡng và vai trò công 

nghệ của các hợp chất cơ bản cấu tạo nên thực phẩm 

bao gồm nước, protein, glucid, lipid, các chất độc, 

các chất màu và các chất thơm;  phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến dinh dưỡng, cấu trúc và màu sắc của 

các sản phẩm thực phẩm; các phương pháp biến hình 

các hợp phần thực phẩm bằng các tác nhân hóa học, 

vật lý, sinh học nhằm vào các mục đích khác nhau 

trong chế biến thực phẩm. 

3 kỳ 2 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá giữa kỳ, 

Đánh giá phần thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì trắch nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng:khả năng phân tích các hợp phần chủ 

yếu của thực phẩm bao gồm nước, protein, glucid, 

lipid, chất màu; độc lập theo dõi và đánh giá sự biến 

đổi hóa học và tính chất của các hợp phần trong quá 

trình bảo quản nguyên liệu và chế biến thực phẩm; 

phối hợp các giải pháp kỹ thuật trong quá trình chế 

biến thực phẩm để tạo cho các sản phẩm thực phẩm 

có tính chất mong muốn phù hợp với yêu cầu kinh tế, 

xã hội và môi trường; kỹ năng làm việc nhóm ở vị trí 

thành viên hay người lãnh đạo trong nghiên cứu, phát 

triển các sản phẩm thực phẩm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:ý thức học tập 

suốt đời; tự chủ trong nghiên cứu về thành phần thực 

phẩm, phát triển các sản phẩm thực phẩm; trung thực 

và có trách nhiệm trong xử lý và báo cáo kết quả thí 

nghiệm. 

32 Hóa sinh thực phẩm 

- Về kiến thức: Vai trò và sự hoạt động của enzyme 

trong các quá trình bảo quản, chế biến thực phẩm; 

ứng dụng được enzyme trong chế biến thực phẩm; 

hiểu được sự chuyển hóa các hợp phần cơ bản của 

thực phẩm trong cơ thể sinh vật; phân tích và đánh 

giá được sự biến đổi hóa sinh của nguyên liệu sản 

xuất thực phẩm (cá, rau, quả, ngũ cốc) trong quá trình 

bảo quản, chế biến cũng như các yếu tố ảnh hưởng 

đến các biến đổi; phân tích được ảnh hưởng của các 

điều kiện công nghệ đến biến đổi hóa sinh trong 

nguyên liệu thực phẩm. 

2 Kỳ 3 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá giữa kỳ 

trắc nghiệm, Đánh giá 

thi cuối kì trắc 

nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: khả năng phối hợp được các các giải 

pháp kỹ thuật trong quá trình bảo quản, chế biến thực 

phẩm để tạo cho các sản phẩm thực phẩm có tính 

chất mong muốn phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội 

và môi trường.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: ý thức học tập 

suốt đời, tự chịu trách nhiệm về công việc của mình.  

33 
Công nghệ sinh học thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Áp dụng công nghệ sinh học 

trongcông nghệ thực phẩm, cụ thể tuyển chọn được 

các giống vi sinh vật có khả năng sản xuất các sản 

phẩm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, năng suất cao; 

tuyển chọn cây trồng có giá trị dinh dưỡng như giàu 

vi lượng, giàu các chất có hoạt tính sinh học; công 

nghê ̣sinh hoc̣ phân tử và miêñ dic̣h trong viêc̣ đánh 

giá chất lươṇg, vê ̣sinh an toàn toàn thưc̣ phẩm. Sinh 

viên có năng lực áp dụng các phương pháp di truyền 

hiện đại nhằm tạo ra các chủng vi sinh vật mớivới 

mục đích sản xuất các sản phẩm thực phẩmvà tạo ra 

các cây trồng có tính trạng mới như có khả tổng hợp 

các chất có lợi cho sức khỏe con người. 

- Về kỹ năng:Phân tích một số chỉ tiêu như đánh giá 

khả năng sinh lactic acid của vi khuẩn lactic. Có thể 

sử dụng các chủng vi sinh vật truyền thống và mới để 

tạo ra các sản phẩm thực phẩm mong muốn. Ngoài 

ra, sinh viên còn có kỹ năng tự tổ chức và làm việc 

nhóm. 

2 kỳ 6 

Đánh giá chuyên cần 

(tham dự lớp), Đánh 

giá thuyết trình (theo 

nhóm), Đánh giá bài 

thực hành, Đánh giá 

thi cuối kỳ trắc 

nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: ý thức học tập 

suốt đời, tự chủ trong thí nghiệm và nghiên cứu khoa 

học liên quan công nghệ sinh học thực phẩm, trung 

thực trong viết báo cáo và xử lý số liệu trong báo cáo 

thí nghiệm, tự chịu trách nhiệm. 

34 

Kỹ thuật sinh học phân tử và 

miễn dịch trong phân tích 

thực phẩm 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

có đủ năng lực: áp dụng các kỹ thuật sinh học phân 

tử, miễn dịch để phân tích vi sinh vật trong thực 

phẩm, các độc tố trong thực phẩm, chất gây dị ứng 

trong thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; 

vận dụng được kiến thức này để kiểm tra, kiểm soát 

nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất 

và cộng đồng 

- Về kỹ năng: sau khi kết thúc học phần sinh viên có 

đủ năng lực phân tích, quản lý đảm bảo chất lượng 

thực phẩm thông qua việc sử dụng các phương pháp 

sinh học phân tử và miễn dịch trong phân tích thực 

phẩm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự 

chủ trong học tập, nghiên cứu, tự trách nhiệm với 

công việc của bản thân 

2 kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần 

(sự tham dự trên lớp), 

Đánh giá thuyết trình 

theo nhóm , Đánh giá 

thi cuối kì 

35 Công nghệ enzyme 

- Về kiến thức: kiến thức cơ bản đặc tính của 

enzyme; enzyme cố định; phương pháp tách chiết và 

tinh sách enzyme và ứng dụng enzyme trong thực 

phẩm để tạo các sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

2 kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần 

(sự tham dự trên lớp), 

Đánh giá thuyết trình 

(theo nhóm), Đánh 

giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Tự tin trình bày trước đám đông; phát 

triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết 

trình, vận dụng kiến thức để hiểu các quá trình do 

enzyme xúc tác trong chế biến thực phẩm và ứng 

dụng chúng. Biết cách tìm các tài liệu tổng hợp được 

các thông tin cần thiết. 

- Về thái độ học tập:. Có ý thức thích lũy kinh 

nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

 

36 Dinh dưỡng học 

- Về kiến thức: Hiểu được các kiến thức cơ bản liên 

quan đến phân loại tình trạng dinh dưỡng của các 

nhóm đối tượng khác nhau, xây dựng khẩu phần và 

tính toán mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của khẩu 

phần. Có thể mô tả được mối liên quan giữa tình 

trạng dinh dưỡng, bệnh tật và sức khỏe, mối liên 

quan thực phẩm-nông nghiệp-dinh dưỡng. 

 - Về kỹ năng:  xây dựng được khẩu phần và tính 

toán mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của khẩu 

phần, có khả năng tính toán và thực hiện các bước 

trong quy trình sản xuất một sản phẩm bột dinh 

dưỡng. Có khả năng thiết kế bộ câu hỏi điều tra về 

dinh dưỡng, phát triển các kỹ năng mềm như làm 

việc nhóm, thuyết trình. 

- Về  năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm 

các tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp 

2 Kỳ 2 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

được các thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý 

thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt 

đời. 

37 
Công nghệ chế biến dầu thực 

vật 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên: 

- Về kiến thức: Hiểu được các kiến thức cơ bản liên 

quan đến hoá học dầu thực vật, các công nghệ khai 

thác, tinh chế và chế biến dầu thực vật.  

- Về kỹ năng: Tiến hành độc lập các phân tích kiểm 

nghiệm chất lượng dầu thực vật, phát triển  kỹ năng 

mềm như làm việc nhóm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm 

các tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý 

thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt 

đời. 

 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá Thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

38 Thực phẩm chức năng 

- Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

có khả năng phân tích, đánh giá được vai trò của các 

hợp chất thiên nhiên đối với con người, phân loại và 

chức năng các nhóm thực phẩm chức năng.  

- Về kỹ năng: tách chiết một số hợp chất chức năng 

và kết hợp chúng vào trong các sản phẩm thực phẩm, 

phát triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, 

thuyết trình. 

2 Kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá Thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm 

các tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý 

thức thích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt 

đời. 

39 Phụ gia thực phẩm 

- Về kiến thức: hiểu và nhận biết được tầm quan 

trọng của phụ gia trong chế biến thực phẩm,  đúng 

loại phụ gia trong chế biến và phát triển sản phẩm .  

- Về kỹ năng: lựa chọn được phụ gia phù hợp cho 

chế biến sản phẩm  và phân tích các chỉ tiêu chất 

lượng sản phẩm  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tìm được các 

tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được 

các thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức 

thích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

2 Kỳ 6 

Đánh giá  thời gian 

tham dự lý thuyết và 

thực hành, Đánh giá 

thái độ tham dự lý 

thuyết  và thực hành , 

Đánh giá BC thực 

hành , thi cuối kì trắc 

nghiệm 

40 Công nghệ chế biến rau quả 

- Về kiến thức: nhận biết, xác định được tầm quan 

trọng của công tác chế biến rau quả và thực trạng chế 

biến rau quả ở VN; Xác định và so sánh các đặc điểm 

của rau quả tươi và sản phẩm chế biến từ rau quả; 

Phân tích, đánh giá các phương pháp chế biến rau 

quả và ứng dụng chế biến một số loại rau quả chính.  

- Về kỹ năng: tiến hành độc lập chế biến rau quả và 

phân tích các chỉ tiêu chất lượng rau quả 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự phát hiện và 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình chế 

biến rau quả. Tổ chức nhóm theo dõi sự biến đổi chất 

2 kỳ 5 

Đánh giá  thời gian 

tham dự lý thuyết và 

thực hành , Đánh giá 

thái độ tham dự lý 

thuyết  và thực hành, 

Đánh giá BC thực 

hành , thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

lượng của rau quả và phân tích các chỉ tiêu chất 

lượng. 

41 Đồ án công nghệ chế biến 

Về kiến thức: 

- Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đủ năng lực 

làm chủ trong phân tích, đánh giá chất lượng nguyên 

liệu 

- Đánh giá quy trình công nghệ chế biến thực phẩm  

- Từ đó lựa chọn thiết bị trong chế biến các sản phẩm 

đó 

Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức:  

- Đủ năng lực tiến hành độc lập trong khả năng thiết 

kế một số công đoạn hoặc cả qui trình sản xuất một 

số sản phẩm thực phẩm cụ thể như: thiết kế công 

nghệ, lựa chọn máy và thiết bị, nhà xưởng, điện, hơi, 

nước trong sản xuất bia, ... và tính được hiệu quả 

kinh tế của công đoạn chế biến/ toàn bộ qui trình sản 

xuất đã được thiết kế. 

- Các bài thuyết trình theo nhóm giúp sinh viên rèn 

luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả và rèn luyện 

khả năng thuyết trình. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế 

biến thực phẩm 

- Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài liệu 

liên quan đến môn học 

1 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá bản đồ án, 

Đánh giá giữa kỳ, 

Đánh giá thi cuối kì 

42 
Công nghệ chế biến thực 

phẩm 
Về kiến thức: 3 Kỳ 4 

Đánh giá chuyên cần, 

Đánh giá bài tập về 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Hiểu được các quá trình trong công chế biến thực 

phẩm ở nhiệt độ thường, nhiệt độ thấp và nhiệt độ 

cao.  

- Sinh viên có thể nắm được mục đích của từng quá 

trình trong công nghệ chế biến thực phẩm. 

- Phân tích và đánh giá được những biến đổi của 

nguyên liệu trong từng công đoạn của quy trình chế 

biến thực phẩm. 

- Từ đó lựa chọn được các thông số công nghệ, thiết 

bị phù hợp cho từng quy trình chế biến một sản phẩm 

thực phẩm cụ thể. 

Kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Các bài tập và thảo luận theo nhóm giúp sinh viên 

rèn luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả. 

- Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo để giải 

quyết các vấn đề về công nghệ trong ngành CNTP 

một cách hiệu quả. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chế 

biến thực phẩm. Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm 

kiếm tài liệu liên quan đến môn học 

nhà, Thi giữa kì, 

Đánh giá cuối kì trắc 

nghiệm 

43 Công nghệ sau thu hoạch 

- Về kiến thức: i) giải thích được những yếu tố nội 

tại, ngoại cảnh gây ra sự biến đổi chất lượng dinh 

dưỡng, cảm quan của một số nhóm sản phẩm cây 

trồng sau thu hoạch; ii) nhận biết, giải thích được cơ 

sở của các biện pháp kỹ thuật trong quản lý chất 

3 Kỳ 4 

Đánh giá chuyên cần, 

Đánh giá kiểm tra 

giữa kỳ, Đánh giá 

thực hành, Đánh giá 

thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

lượng dinh dưỡng, cảm quan và bảo quản, kéo dài 

tuổi thọ của sản phẩm cây trồng sau thu hoạch. 

- Kỹ năng: Sinh viên độc lập đánh giá, xác định được 

nguyên nhân nội tại, ngoại cảnh gây ra sự biến đổi 

chất lượng của một số nhóm sản phẩm cây trồng, và 

lựa chọn được các biện pháp kỹ thuật, xây dựng quy 

trình quản lý chất lượng và bảo quản sản phẩm cây 

trồng sau thu hoạch. 

- Thái độ: có ý thức học tập suốt đời, có đạo đức 

nghề nghiệp trong việc áp dụng biện pháp kỹ thuật 

đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, cảm quan và vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

44 
Quy phạm thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

có thể: (i) nhận thức được tầm quan trọng của thực 

hành nông nghiệp tốt trong chuỗi cung ứng nông sản; 

(ii) nắm vững các nguyên tắc và tiêu chuẩn thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên thế giới và ở 

Việt Nam;  

- Về kỹ năng: Sinh viên có thể độc lập đánh giá một 

cách chính xác các bước trong quy trình thực hành 

sản xuất nông nghiệp cho sản phẩm cây trồng, vật 

nuôi; có thể phối hợp tổ chức tập huấn, phổ biến kiến 

thức về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; Có khả 

năng thiết lập, tổ chức thực hành, kiểm tra và đánh 

giá quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) cho các 

nhóm sản phẩm cây trồng, vật nuôi. 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá bài thực 

hành và thảo luận 

nhóm, Đánh giá tiểu 

luận, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên liên 

tục tự cập nhật các tiêu chuẩn mới về quy phạm thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt trên thế giới và ở Việt 

Nam; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận 

rủi ro, tự tin, tự chủ, nghiêm túc, chính xác, trung 

thực trong công việc và có trách nhiệm với xã hội. 

45 Bao gói thực phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích, kiểm tra, đánh giá được 

chất lượng bao bì thực phẩm; vận dụng kiến thức 

trong việc lựa chọn bao bì phù hợp cho từng loại 

nông sản, thực phẩm và thực hiện được các quy trình, 

phương pháp bảo quản thực phẩm bằng bao gói, đồng 

thời có khả năng điều khiển toàn bộ quá trình đóng 

gói, nạp rót thực phẩm trong các cơ sở, nhà máy sản 

xuất thực phẩm. Áp dụng được các quy định pháp 

luật về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm và các giải pháp 

hạn chế tác hại của bao bì thực phẩm đối với môi 

trường. 

- Về kỹ năng: Kiểm soát được quy trình đóng gói, 

nạp rót thực phẩm trong các nhà máy chế biến thực 

phẩm; có kỹ năng thiết kế nhãn mác cho bao bì thực 

phẩm; có kỹ năng giải quyết sự cố xảy ra trong quá 

trình nạp rót, đóng gói thực phẩm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng tự 

phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn ở công đoạn nạp rót, đóng gói thực phẩm, có 

năng lực tự tổ chức và làm việc nhóm; tuân thủ các 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hiện chuyên đề 

seminar, Đánh giá 

thực hành, Đánh giá 

cuối kỳ (thi trắc 

nghiệm) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

quy định pháp luật về sản xuất thực phẩm và ghi 

nhãn hàng hóa thực phẩm. 

46 Vệ sinh nhà máy thực phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích, kiểm tra, đánh giá được 

điều kiện vệ sinh tại các nhà máy chế biến thực 

phẩm; vận dụng kiến thức trong việc lựa chọn, xây 

dựng hệ thống vệ sinh phù hợp cho nhà máy thực 

phẩm.  

- Về kỹ năng: Quản lý dịch hại, kiểm soát các mối 

nguy gây mất an toàn thực phẩm trong quá trình sản 

xuất; vận hành được hệ thống vệ sinh khử trùng nhà 

máy thực phẩm; có kỹ năng giải quyết sự cố xảy ra 

trong quá trình vệ sinh nhà máy thực phẩm. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng tự 

phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá 

trình vệ sinh nhà máy thực phẩm, có năng lực tự tổ 

chức và làm việc nhóm; tuân thủ các quy định về 

quản lý đảm bảo vệ sinh nhà máy thực phẩm 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hiện chuyên đề 

Seminar (theo nhóm), 

Đánh giá cuối kỳ (thi 

trắc nghiệm) 

47 Kiểm nghiệm thực phẩm 

Kiến thức: 

- Độc lập kiểm tra chính xác phẩm chất sản phẩm, 

đánh giá đúng đắn kết quả công việc ở cơ sở sản 

xuất, điều khiển sản xuất theo hướng đã định 

- Phát hiện những thiếu sót về sử dụng nguyên liệu, 

qui trình, thao tác, tìm ra nguyên nhân không đảm 

bảo phẩm chất để điều chỉnh kịp thời. 

- Phân tích chất lượng của nguyên liệu, bán sản phẩm 

và sản phẩm để phân cấp chất lượng, trên cơ sở đó, 

3 kỳ 4 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá bài tập thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 

nghĩa là nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Kỹ năng: 

- Phối hợp các kiến thức lý thuyết và thực hành để 

vận dụng đánh giá chất lượng của các mặt hàng thực 

phẩm. 

- So sánh và tổng hợp thông tin về chất lượng thực 

phẩm. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:   Có trách nhiệm và 

đạo đức nghề nghiệp. Tự phát hiện và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm nghiệm thực 

phẩm.  

48 Quản lý bếp ăn công nghiệp 

Kiến thức: Vận dụng được các quy chuẩn quốc gia và 

quốc tế trong xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng 

ở cơ sở sản xuất và kiểm tra, kiểm soát vệ sinh, an 

toàn thực phẩm tại cộng đồng 

Kỹ năng: Có khả năng quản lý chương trình, hệ 

thống đảm bảo chất lượng sản phẩm cho quy trình 

sản xuất sản phẩm thực phẩm, có năng lực lãnh đạo 

và hợp tác hiệu quả trong làm việc nhóm  

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Có trách 

nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;  tuân thủ các quy 

định và luật về sản xuất thực phẩm. 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kiến 

thức, Đánh giá thi 

cuối kì 

49 
Truyền thông giáo dục và an 

toàn vệ sinh thực phẩm 

Kiến thức:  

- Phân tích và dự báo về an toàn thực phẩm, thay đổi 

hành vi, phong tục, tập quán sản xuất, kinh doanh, 
2 Kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

sinh hoạt, ăn uống lạc hậu, gây mất an toàn thực 

phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 

người tiêu dùng thực phẩm.  

- Xác định nguyên nhân, cách nhận biết nguy cơ gây 

ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và 

các biện pháp phòng, chống sự cố về an toàn thực 

phẩm. 

Kỹ năng:  

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an 

toàn thực phẩm. 

- Phối hợp các phương pháp truyền thông và thực 

hành kỹ năng truyền thông. 

- Tổ chức và thiết lập các chiến dịch về truyền thông 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Có trách 

nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;  tuân thủ các quy 

định và luật về truyền thông ATVSTP 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá bài tập thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

50 Bảo quản thực phẩm 

- Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần sinh viên 

có thể: đủ năng lực nhận biết, xác định so sánh các 

đặc điểm của thực phẩm tươi sống và thực phẩm sau 

chế biến; xác định được sự hư hỏng của thực phẩm 

và nguyên lý bảo quản thực phẩm; Phân tích, đánh 

giá các phương pháp bảo quản thực phẩm và ứng 

dụng công nghệ bảo quản một số loại thực phẩm 

chính.  

- Về kỹ năng:  tiến hành độc lập bảo quản các loại 

thực phẩm và phân tích các chỉ tiêu chất lượng thực 

phẩm 

2 Kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá bài thực 

hành và thảo luận 

nhóm, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:   tự phát hiện và 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình bảo 

quản thực phẩm. Có năng lực tự tổ chức nhóm theo 

dõi sự biến đổi chất lượng của thực phẩm và phân 

tích các chỉ tiêu chất lượng. 

51 

Quản lý chuỗi cung ứng và 

truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

có thể: đủ năng lực nhận biết, xác định khái niệm, vai 

trò, cấu trúc chuỗi cung ứng thực phẩm nói chung; 

Đánh giá được hiện trạng của chuỗi cung ứng và hệ 

thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi và đề xuất 

được các giải pháp cơ bản để hoàn thiện hệ thống. 

- Về kỹ năng: độc lập đánh giá được hiệu quả hoạt 

động chuỗi cung ứng dựa trên mô hình tham khảo 

các hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) và đưa ra 

những thay đổi phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt 

động nhằm áp dụng vào thực tế doanh nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự thiết lập được 

mô hình quản lý chuỗi cung ứng và độc lập truy xuất 

nguồn gốc các loại thực phẩm trên thị trường 

2 Kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá seminar 

theo nhóm, Đánh giá 

thi cuối kì 

52 Thực tập nghề nghiệp 

- Về kiến thức: Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành CNTP vào thực tiễn sản 

xuất ở các lĩnh vực sơ chế, bảo quản và chế biến thực 

phẩm, từ đó phát triển kiến thức chuyên môn nghề 

nghiệp. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên môn, đặc biệt kỹ năng 

trong thực tiễn sản xuất công nghiệp, phát triển tư 

13 kỳ 5 

Đánh giá ý thức, thái 

độ ; Đánh giá ý thức, 

thái độ ; Đánh giá 

thuyết trình, Đánh giá 

của sơ sở sản xuất 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

duy phản biện và kỹ năng làm việc nhóm và thích 

ứng với môi trường làm việc công nghiệp 

- Về thái độ: Học phần giúp rèn luyện sinh viên tinh 

thần làm việc nghiêm túc và chủ động, có thái độ đạo 

đức nghề nghiệp. 

53 Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp sinh viên vận 

dụng các kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết đã 

học trong chương trình vào việc thực hiện 1 NCKH 

hay 1 project ứng dụng trong lĩnh vực sơ chế, bảo 

quản, chế biến, phát triển sản phẩm, dinh dưỡng và 

sức khỏe, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần nhằm rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng NCKH, khảo sát; tư duy phản biện và 

giải quyết vấn đề; kỹ năng tổng hợp thông tin, viết, 

trình bày và bảo vệ khoá luận. 

- Về thái độ: Học phần nhằm thúc đẩy ở sinh viên ý 

thức tự học, tự nghiên cứu, tuân thủ các chuẩn mực 

đạo đức trong học thuật và định hướng nghề nghiệp. 

10 kỳ 8 

Đánh giá báo cáo 

khóa luận tốt nghiệp 

(dành cho GVHD, 

GVPB); Đánh giá 

thuyết trình báo cáo 

Khóa luận tốt nghiệp 

(dành cho thành viên 

của hội đồng) 

54 Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp sinh viên vận 

dụng các kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết đã 

học trong chương trình vào việc thực hiện 1 NCKH 

hay 1 project ứng dụng trong lĩnh vực sơ chế, bảo 

quản, chế biến, phát triển sản phẩm, dinh dưỡng và 

sức khỏe, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. 

10 kỳ 8 

Đánh giá báo cáo 

khóa luận tốt nghiệp 

(dành cho GVHD, 

GVPB); Đánh giá 

thuyết trình báo cáo 

Khóa luận tốt nghiệp 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Học phần nhằm rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng NCKH, khảo sát; tư duy phản biện và 

giải quyết vấn đề; kỹ năng tổng hợp thông tin, viết, 

trình bày và bảo vệ khoá luận. 

- Về thái độ: Học phần nhằm thúc đẩy ở sinh viên ý 

thức tự học, tự nghiên cứu, tuân thủ các chuẩn mực 

đạo đức trong học thuật và định hướng nghề nghiệp. 

(dành cho thành viên 

của hội đồng) 

 

 

Ngành Công nghệ sau thu hoạch trình độ đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hoá sinh đại cương  

- Về kiến thức: sinh viên nắm chắc những kiến thức cơ 

bản về đặc điểm cấu tạo, tính chất, chức năng của các hợp 

chất trong tế bào (amino acid, protein, enzyme, vitamin, 

nucleic acid, carbohydrate, lipid). Nắm vững và giải thích 

được sự biến đổi các thành phần này trong quá trình trao 

đổi chất và năng lượng của cơ thể sống; phân tích và đánh 

giá được vai trò dinh dưỡng của nông sản, thực phẩm. 

- Về kỹ năng: sinh viên có tư duy biện luận để phân tích, 

đánh giá bản chất của các chất trong cơ thể sống, bản chất 

của quá trình trao đổi chất trong cơ thể sống; có đủ năng 

lực tiến hành độc lập phân tích định tính, định lượng 

thành phần dinh dưỡng trong nông sản, thực phẩm. Biện 

2 kỳ 1 

Đánh giá chuyên 

cần, Đánh giá giữa 

kỳ, Đánh giá bài 

thực hành, Đánh giá 

thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

luận và giải thích giá trị dinh dưỡng cơ bản của nông sản, 

thực phẩm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động, sáng tạo, 

có ý thức tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và tự 

học tập suốt đời. 

2 Vi sinh vật đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích được ý nghĩa, vai trò của vi 

sinh vật trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Xác định 

được đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào và hoạt động sống 

của vi sinh vật, sinh trưởng phát triển của vi sinh vật và 

các yếu tố ảnh hưởng.  

- Về kỹ năng: Chuẩn hóa được các thao tác thực hành 

trong học phần vi sinh vật đại cương. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xây dựng được 

kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong môn học vi 

sinh vật đại cương. So sánh và tổng hợp được các thông 

tin đã học. 

2 kỳ 2 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trên lớp, Đánh 

giá bài tập sơ đồ cây, 

Đánh giá bài tập 

thực hành, Đánh giá 

giữa kỳ, Đánh giá thi 

cuối kì 

3 Hóa học thực phẩm 

- Về kiến thức: vai trò dinh dưỡng và vai trò công 

nghệ của các hợp chất cơ bản cấu tạo nên thực phẩm bao 

gồm nước, protein, glucid, lipid, các chất độc, các chất 

màu và các chất thơm;  phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến dinh dưỡng, cấu trúc và màu sắc của các sản phẩm 

thực phẩm; các phương pháp biến hình các hợp phần thực 

phẩm bằng các tác nhân hóa học, vật lý, sinh học nhằm 

vào các mục đích khác nhau trong chế biến thực phẩm. 

- Về kỹ năng:khả năng phân tích các hợp phần chủ 

yếu của thực phẩm bao gồm nước, protein, glucid, lipid, 

chất màu; độc lập theo dõi và đánh giá sự biến đổi hóa 

3 kỳ 3 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá giữa 

kỳ, Đánh giá phần 

thực hành, Đánh giá 

thi cuối kì trắch 

nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

học và tính chất của các hợp phần trong quá trình bảo 

quản nguyên liệu và chế biến thực phẩm; phối hợp các 

giải pháp kỹ thuật trong quá trình chế biến thực phẩm để 

tạo cho các sản phẩm thực phẩm có tính chất mong muốn 

phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội và môi trường; kỹ 

năng làm việc nhóm ở vị trí thành viên hay người lãnh 

đạo trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thực phẩm.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:ý thức học tập suốt 

đời; tự chủ trong nghiên cứu về thành phần thực phẩm, 

phát triển các sản phẩm thực phẩm; trung thực và có trách 

nhiệm trong xử lý và báo cáo kết quả thí nghiệm. 

4 Vi sinh vật thực phẩm 

- Về kiến thức: Xác định được hệ vi sinh vật có lợi và có 

hại trong công tác chế biến, bảo quản thực phẩm. Xác 

điṇh đươc̣ những loaị vi sinh vâṭ cơ bản thường có trong 

mỗi loaị thưc̣ phẩm, các biêṇ pháp/yếu tố có thể áp duṇg 

để haṇ chế sư ̣phát triển của các nhóm vi sinh vâṭ này 

nhằm kéo dài thời gian bảo quản các sản phẩm thưc̣ 

phẩm. Phân biệt được các daṇg sản phẩm trao đổi chất sơ 

cấp, thứ cấp hay sinh khối của vi sinh vâṭ đươc̣ ứng duṇg 

trong những quá trình chế biến thưc̣ phẩm tương ứng. 

- Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức: Rèn luyện 

đươc̣ khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Nhận biết và 

phân biêṭ đươc̣ đươc̣ các đặc điểm hình thái, khuẩn lạccủa 

các chủng vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm; phân 

tích và xác định đươc̣ số lượng của các loại vi sinh vật 

trong các mẫu thực phẩm bằng các phương pháp tương 

ứng. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vi sinh 

2 kỳ 3 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trực tiếp trên 

lớp, Đánh giá bài 

thực hành, Đánh giá 

giữa kì dạng bài 

kiểm tra trắc 

nghiệm, Đánh giá thi 

cuối kỳ dạng bài 

kiểm tra trắc nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

vâṭ trong thưc̣ phẩm. Tìm và tổng hợp được các thông tin 

cần thiết, chủ động tìm kiếm tài liệu liên quan đến môn 

học, tự phát hiện và giải quyết các vấn đề này sinh trong 

khi làm việc. 

5 
Sinh lý-Hóa sinh nông sản 

sau thu hoạch 

- Về kiến thức: (i) nắm được đặc điểm tế bào thực vật, 

cấu trúc các nhóm sản phẩm thực vật chính; (ii) Nhận 

biết, lập luận, giải thích được mối quan hệ giữa hoạt 

động sinh lý và các biến đổi sinh hoá của các sản phẩm 

cây trồng sau thu hoạch.  

- Về kỹ năng: Thành thục xác định được một số chỉ tiêu 

sinh lý và hóa sinh của sản phẩm cây trồng trong mối 

liên quan đến chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có có năng lực tự 

học, tự tổ chức và làm việc nhóm; tuân thủ các quy định 

và đạo đức nghề nghiệp trong quản lý chất lượng sản 

phẩm sau thu hoạch. 

3 kỳ 3 

Đánh giá chuyên 

cần, Kiểm tra giữa 

kỳ, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

6 Vật lý học thực phẩm 

- Về kiến thức:  áp dụng những kiến thức đã học để tính 

toán các đặc trưng vật lý của thực phẩm; phân tích, đánh 

giá ảnh hưởng của tính chất vật lý (tính chất nhiệt, tính 

chất quang học, tính chất bề mặt, tính chất lưu biến...) đến 

chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, và thành 

phẩm trong quá trình chế biến, từ đó đề ra các giải pháp 

thiết kế và điều khiển quá trình. 

- Về kỹ năng:  phát triển được năng lực tiến hành độc lập 

trong tính toán; phân tích, đánh giá ảnh hưởng của tính 

chất vật lý đến chất lượng thực phẩm. Sinh viên tự tin 

2 kỳ 3 

Đánh giá chuyên 

cần, Đánh giá kiểm 

tra giữa kì, Đánh giá 

thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

trình bày trước đám đông; phát triển các kỹ năng mềm 

như làm việc nhóm, thuyết trình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm các tài 

liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được các 

thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức tích lũy 

kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

7 Kỹ thuật thực phẩm 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần sinh viên đủ 

năng lực phân biệt bản chất của các quá trình thường 

được sử dụng trong công nghệ sau thu hoạch và công 

nghệ thực phẩm. Sinh viên có khả năng ứng dụng kiến 

thức đã học để tính toán, lựa chọn, và phân tích quá trình, 

thiết bị trao đổi nhiệt; quá trình và thiết bị cơ học, quá 

trình và thiết bị chuyển khối phù hợp với yêu cầu công 

nghệ. 

- Về kỹ năng: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có đủ 

năng lực thực hiện độc lập các tính toán cơ bản để giải 

quyết các vấn đề thường gặp liên quan tới các quá trình và 

thiết bị trao đổi nhiệt, các quá trình và thiết bị cơ học, các 

quá trình và thiết bị chuyển khối thường được sử dụng 

trong công nghệ sau thu hoạch. Sinh viên tự tin trình bày 

trước đám đông; phát triển các kỹ năng mềm như làm 

việc nhóm, thuyết trình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm các tài 

liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được các 

thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức tích lũy 

kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

4 kỳ 4 

Đánh giá chuyên 

cần, Đánh giá thực 

hành và kiểm tra 

giữa kì, Đánh giá 

kiểm tra giữa kì, 

Đánh giá thi cuối kì 

8 Dinh dưỡng học 
- Về kiến thức: Hiểu được các kiến thức cơ bản liên quan 

đến phân loại tình trạng dinh dưỡng của các nhóm đối 2 kỳ 4 
Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

tượng khác nhau, xây dựng khẩu phần và tính toán mức 

đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của khẩu phần. Có thể mô tả 

được mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng, bệnh tật 

và sức khỏe, mối liên quan thực phẩm-nông nghiệp-dinh 

dưỡng. 

 - Về kỹ năng:  xây dựng được khẩu phần và tính toán 

mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của khẩu phần, có khả 

năng tính toán và thực hiện các bước trong quy trình sản 

xuất một sản phẩm bột dinh dưỡng. Có khả năng thiết kế 

bộ câu hỏi điều tra về dinh dưỡng, phát triển các kỹ năng 

mềm như làm việc nhóm, thuyết trình. 

- Về  năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm các 

tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được các 

thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức thích 

lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

9 
Bảo quản nông sản thực 

phẩm 
 3   

10 An toàn thực phẩm 

- Về kiến thức: sinh viên nắm chắc những kiến thức cơ 

bản về các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, các tác 

động của các tác nhân đến sức khỏe của con người thông 

qua thực phẩm, các biện pháp phòng tránh các nguyên 

nhân gây ngộ độc thực phẩm 

- Về kỹ năng: sinh viên có tư duy biện luận để phân tích, 

đánh giá bản chất của các nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm, các tác động của các tác nhân đến sức khỏe của 

con người, có kỹ năng tổng hợp tài liệu, viết tiểu luận và 

trình bày báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm.  

2 kỳ 4 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá bài tập 

thực hành, Đánh giá 

giữa kỳ, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả 

năng tìm và tổng hợp được các thông tin cần thiết, tự phát 

hiện và giải quyết các vấn đề này sinh trong khi làm việc; 

có năng lực tự tổ chức và làm việc nhóm.  

 

11 Bao gói thực phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích, kiểm tra, đánh giá được chất 

lượng bao bì thực phẩm; vận dụng kiến thức trong việc 

lựa chọn bao bì phù hợp cho từng loại nông sản, thực 

phẩm và thực hiện được các quy trình, phương pháp bảo 

quản thực phẩm bằng bao gói, đồng thời có khả năng điều 

khiển toàn bộ quá trình đóng gói, nạp rót thực phẩm trong 

các cơ sở, nhà máy sản xuất thực phẩm. Áp dụng được 

các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm 

và các giải pháp hạn chế tác hại của bao bì thực phẩm đối 

với môi trường. 

- Về kỹ năng: Kiểm soát được quy trình đóng gói, nạp rót 

thực phẩm trong các nhà máy chế biến thực phẩm; có kỹ 

năng thiết kế nhãn mác cho bao bì thực phẩm; có kỹ năng 

giải quyết sự cố xảy ra trong quá trình nạp rót, đóng gói 

thực phẩm. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng tự phát 

hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở 

công đoạn nạp rót, đóng gói thực phẩm, có năng lực tự tổ 

chức và làm việc nhóm; tuân thủ các quy định pháp luật 

về sản xuất thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa thực phẩm. 

2 kỳ 4 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hiện chuyên đề 

seminar, Đánh giá 

thực hành, Đánh giá 

cuối kỳ (thi trắc 

nghiệm) 

12 
Công nghệ sau thu hoạch rau 

quả 

- Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần, sinh viên đủ 

năng lựcnhận biết, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 2 kỳ 5  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

chất lượng nhóm sản phẩm rau quả sau thu hoạch; Giải 

thích được cơ sở của các kỹ thuật áp dụng trong hệ thống 

sau thu hoạch sản phẩm rau quả bao gồm công tác thu 

hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, lưu kho, quản lý 

chất lượng và tiếp thị sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Có khả năng tự thiết lập hệ thống quản lý 

sản phẩm, biết cách ứng dụng để duy trì chất lượng một 

số loại rau quả sau thu hoạch. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng tổng 

hợp thông tin để xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp sau 

thu hoạch cho các sản phẩm rau quả. 

13 Công nghệ sau thu hoạch hạt 

- Về kiến thức: Học viên hiểu, phân tích và đánh giá 

được những tính chất, đặc điểm của sản phẩm nông 

sản dạng hạt. Học viên đánh giá được tình hình tổn 

thất sau thu hoạch nông sản dạng hạt trong, ngoài 

nước và đưa ra giải pháp khắc phục. 

- Về kỹ năng: Học viên đề xuất và lựa chọn được những 

biện pháp quản lý sau thu hoạch phù hợp nhằm giảm tổn 

thất, duy trì chất lượng cho các sản phẩm dạng hạt. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên độc lập 

quản lý được các công đoạn sau thu hoạch cho nhóm sản 

phẩm nông sản dạng hạt trên thị trường. 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá bài 

thực hành và thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

kiểm tra giữa kì, 

Đánh giá thi cuối kì 

14 Công nghệ chế biến nông sản 

- Về kiến thức: nhận biết, xác định được tầm quan trọng 

của lĩnh vực chế biến nông sản ; cấu tạo, tinh chất vật lý 

và hóa học, thành phần hóa học của một số nông sản 

chính ( rau quả, sữa, ngũ cốc) . Lựa chọn, Phân tích được 

các quá trình chế biến phù hợp và ảnh hưởng của các quá 

4 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kiểm 

tra giữa kỳ, Đánh giá 

thực hành, Đánh giá 

thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

trình này đối với các sản phẩm rau quả, sữa, ngũ cốc;  

Công nghệ chế biến các sản phẩm rau quả, sữa, ngũ cốc 

và tính toán tiêu chuẩn hóa các thành phần trong chế biến 

các sản phẩm sữa, định mức sử dụng nguyên liệu.   

- Về kỹ năng: tiến hành độc lập chế biến rau quả, sữa, 

ngũ cốc và phân tích các chỉ tiêu chất lượng 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: phát hiện và giải 

quyết được các vấn đề nảy sinh trong quá trình chế biến 

rau quả, sữa, ngũ cốc. Tổ chức nhóm phân tích các chỉ 

tiêu chất lượng của nguyên liệu, sản phẩm . 

15 Phụ gia thực phẩm 

- Về kiến thức: hiểu và nhận biết được tầm quan trọng 

của phụ gia trong chế biến thực phẩm,  đúng loại phụ gia 

trong chế biến và phát triển sản phẩm .  

- Về kỹ năng: lựa chọn được phụ gia phù hợp cho chế 

biến sản phẩm  và phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản 

phẩm  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tìm được các tài 

liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được các 

thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức thích 

lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

2 kỳ 5 

Đánh giá  thời gian 

tham dự lý thuyết và 

thực hành, Đánh giá 

thái độ tham dự lý 

thuyết  và thực hành, 

Đánh giá BC thực 

hành , thi cuối kì 

16 Độc tố thực phẩm 

- Về kiến thức: Giải thích được sự biến đổi của chất độc 

trong cơ thể người; phân tích và đánh giá được tác động 

của các loại độc tố sẵn có hoặc phát sinh của thực phẩm 

trong quá trình bảo quản và chế biến nhờ vận dụng các 

kiến thức cơ sở về hóa, sinh học. 

- Về kỹ năng: Đánh giá được nguy cơ tiềm ẩn của các 

chất độc tự nhiên và các chất độc tạo ra trong các sản 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận trực tiếp trên 

lớp, Đánh giá 

seminar, Đánh giá 

giữa kì dạng bài 

kiểm tra tự luận, 

Đánh giá thi cuối kỳ 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

phẩm thực phẩm do các quá trình gia công kỹ thuật 

không đúng cũng như các chất độc do các hoạt động của 

con người tạo ra trong môi trường đến sức khoẻ của cộng 

đồng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chủ động tổng hợp, 

so sánh, phân tích các kiến thức đã học. 

dạng bài kiểm tra 

trắc nghiệm 

17 
Công nghệ chế biến dầu thực 

vật 

- Về kiến thức: Hiểu được các kiến thức cơ bản liên 

quan đến hoá học dầu thực vật, các công nghệ khai thác, 

tinh chế và chế biến dầu thực vật. 

- Về kỹ năng: tiến hành độc lập các phân tích kiểm 

nghiệm chất lượng dầu thực vật, phát triển các kỹ năng 

mềm như làm việc nhóm, thuyết trình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tìm các 

tài liệu có liên quan đến học phần và tổng hợp được các 

thông tin cần thiết. Chủ động, sáng tạo, có ý thức thích 

lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá Thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

18 Công nghệ lạnh và lạnh đông 

- Về kiến thức: nhận dạng được các phương pháp, kỹ 

thuật và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông thực phẩm nhằm 

mục đích kéo dài thời hạn bảo quản, cũng như những ứng 

dụng khác trong công nghệ thực phẩm; giúp sinh viên 

nắm được nguyên lí, cơ sở khoa học, cách thức thực hiện 

quá trình làm lạnh, lạnh đông  thường được sử dụng trong 

công nghệ thực phẩm. 

- Về kỹ năng: phân tích được ưu nhược điểm liên quan tới 

các quá trình và thiết bị làm lạnh, lạnh đông thực phẩm 

nhằm mục đích kéo dài thời hạn bảo quản.  

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá tiểu 

luận, Đánh giá thi 

cuối kì môn học 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

-   Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Xây dựng và 

rèn luyện tư duy hệ thống, tính chủ động  cho sinh viên để 

thích ứng với môi trường làm việc trong ngành công nghệ 

thực phẩm sau khi ra trường 

19 Công nghệ chế biến chè 

Về kiến thức: Đánh giá được đặc tính của nguyên liệu 

chè búp tươi cũng như quản lý được các yếu tố công 

nghệ, thiết bị trong sản xuất các dạng chè thành phẩm như 

chè đen, chè xanh và các loại chè bán lên men (chè đỏ, 

chè vàng).  

Về kỹ năng: Phát triển được kỹ năng phân tích chất 

lượng nguyên liệu và chè thành phẩm. Ngoài ra sinh viên 

cũng phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm 

việc theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn sản 

xuất.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần trách 

nhiệm với bản thân, môi trường và xã hội trong lĩnh vực 

sản xuất, chế biến chè. 

2 kỳ 5 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

20 Công nghệ bảo quản quả 

- Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần, sinh viên đủ 

năng lựcnhận biết, phân biệt đặc điểm cấu tạo giải phẫu, 

hoạt động sinh lý và các biến đổi hóa sinh của các 

nhóm/loại quả; Lựa chọn những công nghệ bảo quản phù 

hợp nhằm duy trì chất lượng quả sau thu hoạch.   

- Về kỹ năng: Có khả năng xác định, thực hiện công 

nghệ bảo quản một số loại quả và đánh giá chất lượng quả 

sau bảo quản. 

2 kỳ 5  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng thiết 

lập, tổ chức mô hình bảo quản một số loại quả ở quy mô 

nghiên cứu. 

21 
Đánh giá cảm quan thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích và vận dụng được các kiến thức 

cơ bản về đánh giá cảm quan một cách linh hoạt để tổ 

chức, thực hiện, phân tích và đánh giá chất lượng cảm 

quan của một sản phẩm thực phẩm cụ thể. 

- Về kỹ năng: Tiến hành độc lập cũng như phối hợp hiệu 

quả trong việc chuẩn bị mẫu và tổ chức hội đồng phân 

tích đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm, phân tích, 

xử lý kết quả và viết báo cáo. Có năng lực tự tổ chức và 

làm việc nhóm. 

- Về năng lực tự chủ: Chủ động tìm kiếm, đọc và tổng 

hợp tài liệu học tập. 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá báo 

cáo thực hành, Đánh 

giá thi cuối kì 

22 Thực tập nghề nghiệp 

- Về kiến thức: Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành CNSTH vào thực tiễn sản 

xuất ở các lĩnh vực sơ chế, bảo quản thực phẩm, từ đó 

phát triển kiến thức chuyên môn nghề nghiệp. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

nghề nghiệp chuyên môn, đặc biệt kỹ năng trong thực tiễn 

sản xuất công nghiệp, phát triển tư duy phản biện và kỹ 

năng làm việc nhóm và thích ứng với môi trường làm việc 

công nghiệp 

Về thái độ: Học phần giúp rèn luyện sinh viên tinh thần 

làm việc nghiêm túc và chủ động, có thái độ đạo đức nghề 

nghiệp. 

13 kỳ 6 

Đánh giá ý thức, thái 

độ ; Đánh giá ý thức, 

thái độ ; Đánh giá 

thuyết trình, Đánh 

giá của sơ sở sản 

xuất 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

23 Công nghệ bảo quản hoa cắt 

Về kiến thức: Phân tích được đặc điểm của các loại hoa 

cắt sau thu hoạch, lựa chọn được kỹ thuật xử lý và sau thu 

hoạch và phương pháp bảo quản phù hợp cho từng loại 

hoa; Phân tích được các thông tin khoa học và thực hiện 

được đề tài nghiên cứu về công nghệ sau thu hoạch hoa 

cắt. 

Về kỹ năng: Độc lập tổng hợp thông tin, thiết kế và thực 

hiện các vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ sau 

thu hoạch hoa cắt. Tham gia đề xuất các giải pháp kỹ 

thuật xử lý sau thu hoạch và biện pháp bảo quản hoa cắt 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Có khả năng tự 

phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 

trong công tác bảo quản hoa cắt, có năng lực tự tổ chức và 

làm việc nhóm. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp 

luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội và 

đạo đức nghề nghiệp. 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thuyết 

trình nhóm, Đánh 

giá bài tập thực 

hành, Đánh giá giữa 

kỳ, Đánh giá thi cuối 

kì 

24 Công nghệ bảo quản rau 

- Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần, sinh viên có đủ 

năng lực nhận biết, xác định các đặc điểm của rau, phân 

tích, đánh giá các nguyên lý chung bảo quản rau, ứng 

dụng công nghệ bảo quản các loại rau ăn quả, hoa, thân, 

lá và củ. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có đủ năng lực tiến hành độc lập 

bảo quản các loại rau và phân tích chất lượng các loại 

rau. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả 

năng tự phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

quá trình bảo quản các loại rau. Có năng lực tự tổ chức 

2 kỳ 6 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá bài 

thực hành và thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

kiểm tra giữa kì, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

nhóm theo dõi sự biến đổi chất lượng của các loại rau và 

phân tích các chỉ tiêu chất lượng 

25 
Hệ thống quản lý và đảm bảo 

chất lượng 

- Về kiến thức: Hiểu các khái niệm cơ bản về chất lượng và 

quản lý chất lượng sản phẩm ở quy mô công nghiệp, được 

tiếp cận với lý thuyết hệ thống tiêu chuẩn hoá về thực phẩm 

của Việt Nam, các khu vực và thế giới. Vận dụng các kiến 

thức đã học của ngành để phân tích, quản lý các nguy cơ 

trong các dây chuyền bảo quản, chế biến thực phẩm, từ đó 

xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

trong các dây chuyền sản xuất. 

- Về kỹ năng: Tham gia hoặc độc lập xây dựng được Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu các chuẩn quốc tế cho các 

quy trình chế biến sản phẩm thực phẩm cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động xây dựng kế 

hoạch học tập, nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu và tổ chức 

làm việc theo nhóm có hiệu quả. 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá giữa 

kỳ, Đánh giá thi cuối 

kì 

26 Phát triển sản phẩm 

Về kiến thức:   Nhận dạng, phân tích được các yếu tố 

quan trọng trong phát triển sản phẩm thực phẩm của 

doanh nghiệp. Từ đó sinh viên có đủ khả năng phân tích 

và vận dụng tốt các bước trong quy trình phát triển sản 

phẩm mới, thoả măn yêu cầu làm việc trong các trung tâm 

nghiên cứu và phát triển  của các doanh nghiệp. 

Về kỹ năng:  Phát triển được kỹ năng làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm, tìm kiếm, lựa chọn và phát triển ý 

tưởng sản phẩm mới. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tinh thần 

trách nhiệm với bản thân, môi trường và xã hội trong việc 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

phát triển sản phẩm mới; khả năng tổ chức và phối hợp 

công việc tốt. 

27 
Công nghệ sinh học thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Áp dụng công nghệ sinh học trongcông 

nghệ thực phẩm, cụ thể tuyển chọn được các giống vi 

sinh vật có khả năng sản xuất các sản phẩm thực phẩm có 

giá trị dinh dưỡng, năng suất cao; tuyển chọn cây trồng 

có giá trị dinh dưỡng như giàu vi lượng, giàu các chất có 

hoạt tính sinh học; công nghê ̣sinh hoc̣ phân tử và miêñ 

dic̣h trong viêc̣ đánh giá chất lươṇg, vê ̣sinh an toàn toàn 

thưc̣ phẩm. Sinh viên có năng lực áp dụng các phương 

pháp di truyền hiện đại nhằm tạo ra các chủng vi sinh vật 

mớivới mục đích sản xuất các sản phẩm thực phẩmvà tạo 

ra các cây trồng có tính trạng mới như có khả tổng hợp 

các chất có lợi cho sức khỏe con người. 

- Về kỹ năng:Phân tích một số chỉ tiêu như đánh giá khả 

năng sinh lactic acid của vi khuẩn lactic. Có thể sử dụng 

các chủng vi sinh vật truyền thống và mới để tạo ra các 

sản phẩm thực phẩm mong muốn. Ngoài ra, sinh viên 

còn có kỹ năng tự tổ chức và làm việc nhóm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: ý thức học tập suốt 

đời, tự chủ trong thí nghiệm và nghiên cứu khoa học liên 

quan công nghệ sinh học thực phẩm, trung thực trong viết 

báo cáo và xử lý số liệu trong báo cáo thí nghiệm, tự chịu 

trách nhiệm. 

2 kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần 

(tham dự lớp), Đánh 

giá thuyết trình (theo 

nhóm), Đánh giá bài 

thực hành, Đánh giá 

thi cuối kỳ trắc 

nghiệm 

28 Xử lý phế phụ phẩm 
- Về kiến thức: nhận biết, xác định được tầm quan 

trọng của công tác xử lý phế phụ phẩm; Phân tích, 2 kỳ 7 

Đánh giá  thời gian 

tham dự lý thuyết và 

thực hành, Đánh giá 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đánh giá các kỹ thuật xử lý phế phụ phẩm và ứng 

dụng xử lý các  nhóm phế phụ phẩm chính.  

- Về kỹ năng: tiến hành độc lập xử lý phế phụ phẩm và 

phân tích một số chỉ tiêu chất lượng chính 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tinh thần 

trách nhiệm đối với bản thân, môi trường và xã hội trong 

lĩnh vực xử lý phế phụ phẩm  

thái độ tham dự lý 

thuyết  và thực hành 

, Đánh giá BC thực 

hành , thi cuối kì 

29 Kho bảo quản nông sản 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

đủ năng lực để phân tích được đặc điểm của các loại kho 

bảo quản và sự phù hợp của chúng đối với các loại nông 

sản khác nhau; có năng lực xác định các thông số kỹ thuật 

cần thiết để thiết kế và xây dựng kho bảo quản cho các 

loại nông sản. 

- Về kỹ năng: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên 

đủ năng lực tiến hành độc lập trong phân tích đặc điểm và 

lựa chọn được thông số kỹ thuật cần thiết của kho bảo 

quản phù hợp cho các loại nông sản. Sinh viên có khả 

năng tự phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn sản suất.   

- Về các mục tiêu khác: Sinh viên sẵn sàng đương 

đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, tự tin, tự chủ, 

nghiêm túc, chính xác, trung thực trong công việc và có 

trách nhiệm với xã hội.             

2 kỳ 7  

30 
Công nghệ lên men thực 

phẩm 

- Về kiến thức: Xác định được các quá trình biến đổi 

sinh lý, sinh hóa trong quá trình lên men. Xác định được 

sự biến đổi chất lượng của sản phẩm lên men và các mức 

độ  an toàn trong thực phẩm.  

2 kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần 

(tham dự lớp)  

, Đánh giá seminar 

(bài làm theo nhóm), 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Điều khiển các thiết bị lên men và kiểm 

soát các thông số trong quá trình lên men. Độc lập tiến 

hành sản xuất được một số sản phẩm lên men tiêu biểu 

phổ biến và bổ sung kiến thức thực tiễn cho phần đã học 

trong lý thuyết. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xây dựng được kế 

hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong học phần công 

nghệ lên men thực phẩm. So sánh và tổng hợp được 

thông tin đã học. 

Đánh giá giữa kì, 

Đánh giá cuối kì  

31 Công nghệ enzyme 

- Về kiến thức: kiến thức cơ bản đặc tính của enzyme; 

enzyme cố định; phương pháp tách chiết và tinh sách 

enzyme và ứng dụng enzyme trong thực phẩm để tạo các 

sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Tự tin trình bày trước đám đông; phát triển 

các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, vận 

dụng kiến thức để hiểu các quá trình do enzyme xúc tác 

trong chế biến thực phẩm và ứng dụng chúng. Biết cách 

tìm các tài liệu tổng hợp được các thông tin cần thiết. 

- Về thái độ học tập:. Có ý thức thích lũy kinh nghiệm 

thực tế và tự học tập suốt đời. 

 

2 kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần 

(sự tham dự trên 

lớp), Đánh giá 

thuyết trình (theo 

nhóm), Đánh giá thi 

cuối kì 

32 
Công nghệ sản xuất đồ uống 

có cồn 

Về kiến thức:  Đánh giá được:  

+Chất lượng nguyên liệu:  hạt ngũ cốc, malt đại mạch, 

dịch quả, men vi sinh…. 

Bán thành phẩm: dịch quả, dịch đường, dịch nha, dịch 

hoa houblon, dịch lên men, bia non, cồn chưng cất… 

2 kỳ 7 

Đánh giá chuyên cần 

và kiểm tra nhanh 

(tham dự lóp), Đánh 

giá thuyết trình theo 

nhóm, Đánh giá bài 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

     +Thành phẩm: bia vàng, bia đen, bia quả, cồn tinh 

luyện, vang, rượu cao độ… được chế biến từ dịch quả và 

dịch đường. 

     + Đánh giá, phân tích công nghệ sản xuất cồn, bia, 

vang và rượu cao độ. 

- *Về kỹ năng 

+ Phát triển được kỹ năng phân tích chất lượng nguyên 

liệu:  hạt ngũ cốc, malt đại mạch, dịch quả, men vi 

sinh….Bán thành phẩm: dịch quả, dịch đường, dịch nha, 

dịch hoa houblon, dịch lên men, bia non, cồn chưng 

cất…Thành phẩm: bia vàng, bia đen, bia quả, cồn tinh 

luyện, vang, rượu cao độ… được chế biến từ dịch quả và 

dịch đường. 

+Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn sản xuất. 

- *Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+  Hình thành thế giới quan khoa học, thế giới quan về 

công nghệ sản xuất đồ uống có cồn. 

+ Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ thuật trong 

thực tế. 

+ Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự 

nghiên cứu khoa học. 

tập thực hành, Đánh 

giá giữa kỳ kiểm tra 

trắc nghiệm, Đánh 

giá thi cuối kì thi 

trắc nghiệm 

33 Luật thực phẩm 

- Về kiến thức: Phân tích hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm, hệ thống các văn bản pháp luật về an toàn 

thực phẩm ở Việt Nam, khu vực và thế giới đã ban hành, 

áp dụng trong sản xuất, vận chuyển, chế biến, phân phối, 

kinh doanh & bảo quản thực phẩm để đảm bảo thực phẩm 

không gây hại cho sức khoẻ, tính mạng của con người. 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thảo 

luận nhóm, Đánh giá 

thuyết trình nhóm, 

Đánh giá thi cuối kì 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về kỹ năng: Độc lập trong tổng hợp, phân tích 

thông tin, tìm hiểu một quy định pháp quy về một vấn đề 

liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm trong nước.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thành thạo trong kỹ 

năng viết, thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm 

34 
Công nghệ chế biến cà phê, 

ca cao 

Về kiến thức:   Đánh giá được đặc tính của nguyên liệu 

cà phê, ca cao quả tươi cũng như quản lý được các yếu tố 

công nghệ, thiết bị trong sản xuất các sản phẩm như: cà 

phê nhân, cà phê rang xay, hạt ca cao sơ chế, bột ca cao 

và chocolate. 

Về kỹ năng:   Phát triển được kỹ năng phân tích chất 

lượng cà phê thành phẩm, cũng như ảnh hưởng của chế 

độ rang đến chất lượng cà phê bột.   phát triển được các 

kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, đáp ứng 

những yêu cầu của thực tiễn sản xuất.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tinh thần 

trách nhiệm với bản thân, môi trường và xã hội trong lĩnh 

vực sản xuất, chế biến cà phê, ca cao. 

2 kỳ 7 

Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá thực 

hành, Đánh giá thi 

cuối kì 

35 Khoá luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp sinh viên vận dụng 

các kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết đã học trong 

chương trình vào việc thực hiện 1 NCKH hay 1 project 

ứng dụng trong lĩnh vực sơ chế, bảo quản, chế biến, phát 

triển sản phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe, quản lý chất 

lượng và an toàn thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần nhằm rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng NCKH, khảo sát; tư duy phản biện và giải quyết vấn 

10 kỳ 8 

Đánh giá báo cáo 

khóa luận tốt nghiệp 

(dành cho GVHD, 

GVPB); Đánh giá 

thuyết trình báo cáo 

Khóa luận tốt nghiệp 

(dành cho thành viên 

của hội đồng) 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đề; kỹ năng tổng hợp thông tin, viết, trình bày và bảo vệ 

khoá luận. 

- Về thái độ: Học phần nhằm thúc đẩy ở sinh viên ý thức 

tự học, tự nghiên cứu, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức 

trong học thuật và định hướng nghề nghiệp. 

 

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM trình độ THẠC SĨ  

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dậy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên  

1 Xã Hội học phát triển  

-  Về kiến thức: Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế 

giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và 

nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự 

nhiên và công nghệ. Củng cố nhận thức cơ sở lý luận 

triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 

chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam 

-  Về kỹ năng: Hình thành tư duy biện chứng trong nhận 

thức và giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, 

đặc biệt thấy mối quan hệ biện chứng giữa khoa học và 

triết học. 

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự học tập, tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm để bổ sung, phát triển triết học 

Mác – Lênin; luôn sẵn sàng vận dụng kiến thức đã học 

3 1 

 - Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời gian 

qui định mới được 

phép dự thi hết học 

phần. 

 - Tiểu 

luận/seminar: Mỗi 

học viên phải viết 

01 bài tiểu luận 

chuyên đề. Giáo 

viên chấm điểm 

trực tiếp hoặc 

thông qua seminar. 

 - Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 



vào giải quyết vấn đề thực tiễn và sự phát triển của khoa 

học. 

dưới hình thức thi 

viết hoặc vấn đáp 

sau khi đã hoàn 

thành các nội dung 

học. 

2 
Phương pháp và kỹ năng 

NCKH  

- Về kiến thức: Phát triển và thực hiện nghiên cứu khoa 

học ban đầu độc lập và / hoặc áp dụng các ý tưởng sáng 

tạo trong môi trường nghiên cứu để tạo ra những hiểu 

biết mới, những cải tiến và / hoặc giải pháp cho các câu 

hỏi nghiên cứu đơn, đa ngành, tôn trọng kết quả của các 

nhà nghiên cứu khác. 

- Về kỹ năng: Viết và trình bày một cách thuyết phục, 

chuyên nghiệp các nghiên cứu cá nhân, suy nghĩ, ý 

tưởng, đề xuất cho các bên liên quan bao gồm cả đồng 

nghiệp, đối tác và công chúng 

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chịu trách nhiệm 

về tính chính xác, độ trung thực của các số liệu, kết quả 

thực hiện được. 

2 1 

 -     - Dự lớp: Học 

viên dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

 - Đánh giá kết quả 

tổng kết kết quả 

thực hành và bài thi 

cuối kỳ 

3 
Công nghệ chế biến thực 

phẩm nâng cao 

- Về kiến thức: năng lực làm chủ các công nghệ mới hoặc 

công nghệ kết hợp trong CB một loại thực phẩm cụ thể. 

- Về kỹ năng: năng lực tiến hành độc lập qui trình chế 

biến có sử dụng các công nghệ mới hoặc công nghệ kết 

hợp cho 1 loại thực phẩm cụ thể. 

3(2-

1) 
2 

- Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 



- Về thái độ: tổng hợp, phân tích và trình bày được các 

thông tin cần thiết, tự phát hiện và giải quyết các vấn đề 

này sinh trong sản suất; có năng lực tự tổ chức và làm 

việc nhóm. 

- Tiểu 

luận/seminar: Mỗi 

học viên hoặc 

nhóm học viên 

không quá 3 người 

phải viết 01 bài 

tiểu luận chuyên 

đề. Giáo viên 

chấm điểm trực 

tiếp hoặc thông 

qua seminar. 

- Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

dưới hình thức thi 

viết sau khi đã 

hoàn thành các nội 

dung học. 

4 

Tính chất kỹ thuật của vật 

liệu sinh học  

 

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được trang bị 

các kiến thức: 

- + Xác định các tính chất vật lý liên quan của sản phẩm 

có nguồn gốc động vật và thực vật ở các quy mô khác 

nhau. 

- + Ảnh hưởng của tính chất vật lý đến quá trình kỹ thuật, 

công nghệ. 

- + Trình bày kết quả thực nghiệm về xác định tính chất 

vật lý của vật liệu sinh học một cách khoa học. 

3 2 

-  - Bài tập: Học 

sinh phải làm bài 

tập trong các buổi 

thực hành để thiết 

kế thành thạo các 

thí nghiệm. Giảng 

viên sửa lỗi cho 

một sinh viên 

hoặc một nhóm 

sinh viên. 

- - Thi giữa kì: Học 



- + Ứng dụng các tính chất vật lý của nông sản, thực phẩm 

để thiết kế và phát triển thiết bị và quá trình công nghệ 

thực phẩm. 

- Kỹ năng: thành thạo các kỹ năng phân tích, xác định các 

tính chất của vật liệu sinh học  

- Năng lực độc lập và trách nhiệm: Học viên hình thành 

ý thức bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường trong 

sản xuất các sản phẩm thực phẩm. Đồng thời học viên 

có một cái nhìn rộng hơn về các vấn đề an ninh lương 

thực trong lĩnh vực sau thu hoạch và chế biến thực 

phẩm. 

sinh phải hoàn 

thành bài thi giữa 

kì bằng hình thức 

thi viết hoặc vấn 

đáp sau khi hoàn 

thành một nửa nội 

dung học tập. 

- - Thi cuối kỳ: 

Học viên phải 

hoàn thành bài 

kiểm tra cuối kỳ 

bằng hình thức thi 

viết hoặc thi vấn 

đáp sau khi hoàn 

thành các nội 

dung đã học. 

5 
An toàn hóa học và sinh học 

TP nâng cao  

- Về kiến thức: Học viên biết cách phân tích, lý giải được 

các nguyên lý, quy luật hóa học và sinh học chuyên sâu 

trong an toàn thực phẩm. Biết cách đánh giá và phân 

tích trong các trường hợp điển hình. Có khả năng sử 

dụng mô hình để quản lý rủi ro trong chuỗi thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng đánh giá mối nguy, 

truyền thông mối nguy và phân tích các mối nguy hóa 

học hay sinh học cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên xây dựng 

được kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong học 

phần. Chủ động và chịu trách nhiệm về các kết quả phân 

tích của mình 

3 1 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định  

- Tiểu 

luận/seminar: Mỗi 

học viên hoặc 

nhóm học viên 

viết  bài tiểu luận 

chuyên đề. Giảng 

viên chấm điểm 

trực tiếp hoặc 

thông qua seminar 



trước lớp hoặc 

nhóm. 

- Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

sau khi đã hoàn 

thành các nội 

dung học, kiểm tra 

giữa kỳ hoặc viết 

báo cáo tiểu luận. 

6 Ngành hàng thực phẩm 

- Về kiến thức: Học viên sau khi học phải biết cách phân 

tích, lý giải chuyên sâu về các công đoạn then chốt trong 

một số ngành hàng thực phẩm. Biết tiếp cận và biết hỗ 

trợ thực hiện các tiếp cận tổng thể quy trình Thực hành 

sản xuất tốt (GPPs) trong suốt chuỗi giá trị các ngành 

hàng theo mô hình “từ trang tại tới bàn ăn” và áp dụng 

các phương thức mới trong việc tiếp cận thị trường.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng kết hợp lý thuyết và 

các công cụ truyền thông đa phương tiện liên quan đến 

ngành hàng với những kiến thức, hiện trạng, kinh 

nghiệm trong nước và quốc tế để có thể phân tích, so 

sánh, đánh giá và tìm được giải pháp áp dụng phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương/đơn vị. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên xây dựng 

được kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong học 

phần. Chủ động và chịu trách nhiệm về các kết quả phân 

tích của mình. 

3 2 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Tiểu 

luận/seminar: Mỗi 

học viên hoặc 

nhóm học viên 

viết  bài tiểu luận 

chuyên đề. Giáo 

viên chấm điểm 

trực tiếp hoặc 

thông qua seminar 

trước lớp hoặc 

nhóm. 

- Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

sau khi đã hoàn 



thành các nội 

dung học, kiểm tra 

giữa kỳ hoặc viết 

báo cáo tiểu luận. 

-  

7 Dinh dưỡng 
- Về kiến thức: hiểu biết các nguyên tắc cơ bản của khoa 

học dinh dưỡng người, xây dựng chiến lược lâu dài cho 

tiến trình sử dụng thực phẩm và nâng cao chất lượng 

cuộc sống. 

- Về kỹ năng: Học viên có thể giải thích một cách nghiêm 

túc thông tin dinh dưỡng cập nhật và chính xác và có 

khả năng thu nhận thông tin mới trong lĩnh vực này và 

có thể áp dụng vào các vấn đề về chế độ ăn uống.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần giúp sinh 

viên có ý thức bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường 

trong sản xuất thực phẩm 

2 2 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Tiểu 

luận/seminar: Mỗi 

học viên hoặc 

nhóm học viên 

không quá 3 người 

phải viết 01 bài 

tiểu luận chuyên 

đề. Giáo viên 

chấm điểm trực 

tiếp hoặc thông 

qua seminar. 

- Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

dưới hình thức thi 

viết hoặc vấn đáp 

sau khi đã hoàn 

thành các nội 

dung học. 



-  

8 
Quá trình nhiệt độ cao trong 

chế biến TP 

- Học phần nhằm cung cấp cho học viên:  

- - Về kiến thức: cung cấp nền tảng khoa học và sự hiểu 

biết sâu về nguyên lý các quá trình công nghệ thực 

phẩm, biến đổi nguyên liệu thành sản phẩm thực phẩm 

làm cơ sở để thiết kế, đánh giá và tối ưu hóa các quá 

trình chế biến và bảo quản thực phẩm. 

- - Về kỹ năng: làm chủ các kỹ năng và có năng lực giải 

quyết vấn đề để phân tích các bài toán về chất lượng và 

an toàn trong chuỗi thực phẩm và thiết lập các giải pháp 

và thực thi chúng. Học viên có khả năng thiết kế, đánh 

giá và tối ưu hóa những quá trình nhiệt như thanh trùng 

và tiệt trùng sản phẩm.  

- - Về thái độ: Học phần giúp học viên hình thành ý thức 

bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trong sản xuất 

các sản phẩm thực phẩm, mở rộng tầm nhìn về các vấn 

đề an ninh lương thực liên quan đến công nghệ sau thu 

hoạch và chế biến thực phẩm, giúp sinh viên chủ động, 

sáng tạo, có ý thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự 

học tập suốt đời. 

4 2 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Bài tập thực hành: 

Mỗi học viên hoặc 

nhóm học viên 

cần làm bài tập 

thực hành để tính 

toán các thông số 

công nghệ của quá 

trình truyền nhiệt 

và tối ưu hóa quá 

trình. Giáo viên 

chấm điểm trực 

tiếp cho học viên 

hoặc nhóm học 

viên. 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

Học viên phải dự 

thi giữa kỳ sau khi 

hoàn thành ½ nội 

dung học phần 

- Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

sau khi đã hoàn 

thành các nội 



dung học và  kiểm 

tra giữa kỳ. 

9 
Quá trình nhiệt độ thấp 

trong chế biến TP 

- Học phần nhằm cung cấp cho học viên:  

- - Về kiến thức: cung cấp nền tảng khoa học và sự hiểu 

biết sâu về những quá trình sinh hóa diễn ra trong quá 

trình bảo quản các nguyên liệu thực phẩm sau thu 

hoạch; kiến thức chuyên sâu về quá trình làm lạnh và 

làm lạnh đông và ứng dụng các quá trình này trong việc 

thiết kế, đánh giá và tối ưu hóa các quá trình chế biến 

và bảo quản thực phẩm. 

- - Về kỹ năng: làm chủ các kỹ năng và có năng lực giải 

quyết vấn đề để phân tích các bài toán về chất lượng và 

an toàn trong chuỗi thực phẩm và thiết lập các giải pháp 

và thực thi chúng. Học viên có khả năng tính toán, thiết 

kế, đánh giá và tối ưu hóa những quá trình làm lạnh, làm 

lạnh đông, bảo quản lạnh và bảo quản lạnh đông thực 

phẩm. 

- - Về thái độ: Học phần giúp học viên hình thành ý thức 

bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trong sản xuất 

các sản phẩm thực phẩm, mở rộng tầm nhìn về các vấn 

đề an ninh lương thực liên quan đến công nghệ sau thu 

hoạch và chế biến thực phẩm, giúp sinh viên chủ động, 

sáng tạo, có ý thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự 

học tập suốt đời. 

3 2 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Bài tập thực hành: 

Mỗi học viên hoặc 

nhóm học viên 

cần làm bài tập 

thực hành để tính 

toán các thông số 

công nghệ của quá 

trình truyền nhiệt 

và tối ưu hóa quá 

trình. Giáo viên 

chấm điểm trực 

tiếp cho học viên 

hoặc nhóm học 

viên. 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

Học viên phải dự 

thi giữa kỳ sau khi 

hoàn thành ½ nội 

dung học phần 

- Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

sau khi đã hoàn 



thành các nội 

dung học và  kiểm 

tra giữa kỳ. 

-  

10 
Hóa học thực phẩm và phân 

tích 

-  -Về kiến thức: Sau khi hoàn thành chương trình, học 

viên có thể Mô tả các đặc tính hóa học đã chọn của 

nguyên liệu nông nghiệp và các sản phẩm có nguồn gốc 

từ chúng; Xác định và mô tả quá trình hóa học quyết 

định chất lượng của nguyên liệu nông nghiệp và các sản 

phẩm có nguồn gốc từ chúng; Xác định trên cơ sở một 

quá trình tư duy dọc các thông số hóa học xác định chất 

lượng của nguyên liệu nông nghiệp và các sản phẩm có 

nguồn gốc từ chúng và để đánh giá chất lượng nông sản 

và thực phẩm; Truyền đạt một cách khoa học về các đặc 

tính hóa học của nguyên liệu nông nghiệp và các sản 

phẩm có nguồn gốc từ chúng. 

- Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình, học viên 

có thể thực hiện các bước trong phân tích các chỉ số chất 

lượng hóa học của nông sản và các sản phẩm có nguồn 

gốc từ chúng; Áp dụng các quy trình phân tích cho các 

thông số chất lượng hóa học của nguyên liệu nông 

nghiệp và các sản phẩm có nguồn gốc từ chúng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp học 

viên hình thành ý thức trách nhiệm xã hội đối với việc 

bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trong sản xuất 

thực phẩm. 

3(2-

1) 
1 

-  Dự lớp: Sinh viên 

thực hiện đúng 

quy chế được dự 

thi kết thúc học 

phần.. 

- Đánh giá thực 

hành  

- Thi cuối học kỳ 

-  

11 
Vi sinh vật thực phẩm và 

phân tích 

-  Về kiến thức:  

- Hiểu biết về sinh thái, sinh lý, phương pháp phát hiện, 

biện pháp chống lại vi sinh vật gây hư hỏng hay gây 

3(2-

1) 
1 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 



bệnh trong nguyên liệu hay trong quá trình bảo quản và 

sự chuyển hóa của chúng trong thực phẩm;   

- Áp dụng được các phương pháp (sinh học) hóa, vật lý 

và vi sinh để phân tích nguyên liệu và thực phẩm, bao 

gồm cả kỹ năng xác định và sử dụng các phương pháp 

đó trong bối cảnh nghiên cứu, thiết kế, điều khiển và tối 

ưu hóa quy trình, sản phẩm thực phẩm. 

- Đánh giá mối quan hệ giữa độ an toàn của thực phẩm 

với sức khỏe con người bao gồm mối quan hệ với 

nguyên liệu thô, bảo quản sau thu hoạch và chế biến 

thành thực phẩm dựa trên dữ liệu phân tích và dữ liệu 

tài liệu khoa học. 

- Về kỹ năng:  

- Phân tích vấn đề về chất lượng và an toàn thực phẩm 

dọc theo chuỗi thực phẩm và xây dựng các phương pháp 

tiếp cận và giải pháp định tính và định lượng liên ngành 

và tích hợp, bao gồm cả việc thực hiện chúng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-  Có thể đánh giá nghiêm túc chức năng và độ an toàn 

của thực phẩm trong bối cảnh sức khỏe con người bao 

gồm mối quan hệ với nguyên liệu thô, bảo quản sau thu 

hoạch và chế biến thành thực phẩm dựa trên dữ liệu 

phân tích và dữ liệu khoa học. 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Đánh giá kết quả 

tổng kết kết quả 

thực hành và bài 

thi cuối kỳ 

-  

12 Thống kế ứng dụng  

-  Mục tiêu chung:  

- Người học xác định và áp dụng những phương pháp, kỹ 

thuật nghiên cứu phù hợp để thiết kế, lên kế hoạch và 

thực hiện một thí nghiệm cụ thể; giải thích và đánh giá 

dữ liệu thu thập được. 

- Mục tiêu cụ thể:  

- Kiến thức : Người học có hiểu biết và các kỹ năng để 

chuyển tải một câu hỏi nghiên cứu thành một vấn đề 

3 (2-

1) 
2 

-  - Dự lớp: Học 

viên dự lớp đủ 

thời gian qui định 

mới được phép dự 

thi hết học phần. 

- - Bài tập thực 

hành: Mỗi học 

viên phải làm 01 



thống kê có thể giải quyết bằng các phương pháp thống 

kê cơ bản. 

- Kỹ năng : Người học có hiểu biết và kỹ năng để phân 

tích dữ liệu, giải thích kết quả, đưa ra kết luận từ kết quả 

phân tích; chuyển tải những kết luận vào bối cảnh của 

câu hỏi nghiên cứu ban đầu. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm : Người học có thể độc 

lập phân tích dữ liệu, giải thích và đánh giá những kết 

quả đạt được. 

bài tập thực hành 

trên máy tính và 

trình bày kết quả 

trên giấy theo yêu 

cầu của giáo viên 

giảng dạy học 

phần. Giáo viên 

chấm điểm trực 

tiếp trên bài làm 

trên máy tính và 

trên giấy. 

- - Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

dưới hình thức thi 

thực hành trên 

máy tính và trình 

bày kết quả trên 

giấy sau khi đã 

hoàn thành các nội 

dung học. 

-  

13 
Hóa sinh và công nghệ sinh 

học TP nâng cao 

-  - Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần học viên có 

đủ năng lực để:  đánh giá sự biến đổi hóa sinh của các 

chất dinh dưỡng trong quá trình bảo quản và chế biến 

thực phẩm; thẩm định, đánh giá và lựa chọn phương 

pháp công nghệ sinh học hiện đại để ứng dụng trong bảo 

quản, chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm 

- - Về kỹ năng: sau khi kết thúc học phần học viên có đủ 

năng lực tiến hành độc lập để: đánh giá sự biến đổi hóa 

2 1 

-  Dự lớp: Sinh viên 

thực hiện đúng 

quy chế được dự 

thi kết thúc học 

phần.. 

- Seminar  

- Thi cuối học kỳ 



sinh của các chất dinh dưỡng trong quá trình bảo quản 

và chế biến thực phẩm; tạo ra các chủng vi sinh vật, thực 

vật biến đổi gene cho các sản phẩm thực phẩm mong 

muốn, các kit chẩn đoán nhanh để phân tích chất lượng, 

an toàn thực phẩm. Ngoài ra, học viên còn có kỹ năng 

tự tổ chức và làm việc nhóm. 

- - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự chủ động tổ 

chức, xử lý công việc, tự chịu trách nhiệm với công việc 

của bản thân. 

-  

14 
Công nghệ sau thu hoạch 

rau và hoa quả 

-  Về kiến thức: Học phần cung cấp các kiến thức: Tầm 

quan trọng của rau quả; Cấu trúc và thành phần hóa học 

của rau quả; Biến đổi sinh lý của rau quả sau thu hoạch; 

Quản lý dịch hại trên rau quả sau thu hoạch; Sơ chế và 

bảo quản rau quả sau thu hoạch; Hệ thống quản lý chất 

lượng rau quả sau thu hoạch. 

- - Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho học viên kĩ năng 

tự thiết lập quy trình quản lý sản phẩm rau quả sau thu 

hoạch; biết cách áp dụng trong thực tiễn để duy trì chất 

lượng một số loại sản phẩm rau quả sau thu hoạch. 

- - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần giúp học 

viên hình thành ý thức quản lý sản xuất, sơ chế và bảo 

quản để cung ứng thực phẩm an toàn.  

3 3 

-  Tham gia đầy đủ 

các buổi học lý 

thuyết; 

- Làm đầy đủ bài 

tập, tiểu luận theo 

yêu cầu học phần; 

- Thuyết trình bài 

tiểu luận học phần 

trên lớp. 

- Hoàn thành bài 

kiểm tra giữa kỳ 

và cuối kỳ 

-  

15 Bao gói nông sản  

-  Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, người học có 

kiến thức sâu sắc về các loại vật liệu bao bì, am hiểu về 

tính thấm của vật liệu bao bì khác nhau, vai trò của bao 

bì trong việc bao gói nông sản, thực phẩm; Có kiến thức 

chuyên sâu về cơ sở khoa học của công nghệ bao gói 

nông sản để có thể phát triển kiến thức mới; có thể làm 

chủ các công nghệ bao gói nông sản và có tư duy phản 

2 3 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Đánh giá kết quả 

tổng kết bài thi 



biện các vấn đề liên quan đến công nghệ bao gói nông 

sản.  

- Về kỹ năng: Người học có thể áp dụng các giải pháp kỹ 

thuật để giải quyết các vấn đề xảy ra liên quan đến chất 

lượng của nông sản thực phẩm sau khi bao gói; lựa chọn 

các điều kiện đóng gói cho một hệ thống thực phẩm nhất 

định; Có kỹ năng nghiên cứu độc lập, phát triển những 

công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ bao gói nông 

sản, thực phẩm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tầm nhìn rộng 

hơn về vấn đề an ninh lương thực, tuân thủ quy định để 

đảm bảo an toàn trong đóng gói nông sản, thực phẩm. 

giữa kỳ (bài tiểu 

luận) và bài thi 

cuối kỳ 

-  

16 
Phân tích chất lượng nông 

sản 

-  Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần học viên hiểu 

biết sâu về nguyên tắc lấy mẫu, các phương pháp xử lý 

mẫu cho từng phương pháp trên máy đo; hiểu sâu 

nguyên lý của nhóm các phương pháp phân tích hiện đại 

bao gồm sắc ký khí, sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký 

trao đổi ion. 

-  Về kỹ năng: sau khi kết thúc học phần học viên có thể 

độc lập lấy mẫu, xử lý mẫu và phân tích thực phẩm bằng 

các phương pháp cơ bản và hiện đại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng độc lập 

lựa chọn phương pháp phân tích, xây dựng kế hoạch lấy 

mẫu, xử lý mẫu và các điều kiện phân tích để các định 

các hợp phần của thực phẩm. 

3 3 

-  Dự lớp: Sinh viên 

thực hiện đúng 

quy chế được dự 

thi kết thúc học 

phần.. 

- Kiểm tra thực 

hành  

- Thi cuối học kỳ 

-  

17 
Công nghệ chế biến ngũ cốc 

và đậu đỗ 

 * Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho học  viên: 

- Về kiến thức:  Đánh giá được:  

+Chất lượng nguyên liệu:  hạt ngũ cốc, nấm men, bột 

mỳ và tinh bột ngô, gạo, hạt đậu tương, protein đậu 

nành, bột đậu tương… 

2 3 

-  - Chuyên cần: Tất 

cả học  viên tham 

dự học phần này 

phải tham dự lớp 

học đầy đủ. 



     +Bán thành phẩm: bột nhào sản xuất bánh, thóc xử 

lý nước nhiệt,  dịch đạm tương phân tách, dịch đạm 

tương kết cấu, dịch đạm tương cô đặc,  dịch sữa đậu 

nành…     

     +Thành phẩm: bánh mỳ, mỳ sợi, mỳ ăn liền, gạo đã 

xử lý nước nhiệt, bánh gạo, tinh bột biến tính…… được 

chế biến từ hạt ngũ cốc, sữa đậu nành, đạm tương phân 

tách, đạm tương kết cấu, đạm tương cô đặc…. 

+ Đánh giá, phân tích công nghệ sản xuất bánh mỳ, mỳ 

sợi, bánh snack, tinh bột, 

- tinh bột biến tính, gạo đồ,  sữa đậu nành, đạm tương 

phân tách, đạm tương kết cấu, đạm tương cô đặc…. 

*Về kỹ năng 

+ Phát triển được kỹ năng phân tích chất lượng nguyên 

liệu:  hạt ngũ cốc, nấm men, bột mỳ và tinh bột ngô, 

gạo, hạt đậu tương, protein đậu nành, bột đậu tương 

…Bán thành phẩm: bột nhào sản xuất bánh, thóc xử lý 

nước nhiệt, tinh bột chưa làm sạch, sữa đậu nành, đạm 

tương phân tách, đạm tương kết cấu, đạm tương cô 

đặc….…và thành phẩm. 

+Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn sản 

xuất. 

*Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+  Hình thành thế giới quan khoa học, thế giới quan về 

công nghệ sản xuất ngũ cốc và đậu đỗ. 

+ Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ thuật 

trong thực tế. 

- - Chuẩn bị cho bài 

giảng: Tất cả học  

viên tham dự học 

phần này phải đọc 

sách tham khảo và 

bài giảng trước 

khi đến lớp học. 

- - Thuyết trình và 

thảo luận: Tất cả 

học  viên tham dự 

học phần này phải 

tham gia thảo luận 

các chủ điểm học 

tập trên lớp, chia 

nhóm tham gia trả 

lời các câu hỏi 

nhanh sau mỗi bài 

giảng, tham gia 

chuẩn bị thuyết 

trình ở nhà và 

thuyết trình trên 

lớp. 

- - Thực hành: Tất 

cả học  viên tham 

dự học phần này 

phải tham dự tất 

cả các buổi thực 

hành, tiến hành 

các thí nghiệm 

theo nhóm 3 sinh 

viên.  



+ Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự 

nghiên cứu khoa học. 

-  - Thi giữa kì: 

Học  viên có 1 bài 

kiểm tra giữa kỳ 

trên lớp. 

-          - Thi cuối kì: 

Thi trắc nghiệm.  

 

18 
Công nghệ chế biến rau quả 

nâng cao 

-  Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên kiến 

thức: về các quá trình hóa học và hóa sinh diễn ra trong 

rau quả trong quá trình chế biến, những yếu tố ảnh 

hưởng đến tính chất chức năng của thành phẩm 

- + Về  công nghệ chế biến rau quả quy mô công nghiệp; 

Phương thức thiết kế và điều khiển quá trình sản xuất, 

tập trung vào khía cạnh chất lượng, an toàn, nguồn gốc 

của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.  

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên: các kỹ 

thuật trong phân tích các chỉ tiêu vật lý, hóa học, hóa 

sinh và vi sinh vật cho nguyên liệu và thành phẩm 

- Về thái độ: Học phần giúp sinh viên có ý thức bảo vệ 

sức khoẻ con người và môi trường trong sản xuất các 

sản phẩm rau quả 

2 3 

-  Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Tiểu 

luận/seminar: Mỗi 

học viên hoặc 

nhóm học viên 

không quá 3 người 

phải viết 01 bài 

tiểu luận chuyên 

đề. Giáo viên 

chấm điểm trực 

tiếp hoặc thông 

qua seminar. 

- Thi cuối học kỳ: 

Học viên phải dự 

thi hết học phần 

dưới hình thức thi 

viết sau khi đã 

hoàn thành các nội 

dung học. 



 

19 
Công nghệ chế biến tối 

thiểu rau quả 

-  - Về kiến thức: Năng lực làm chủ các công nghệ CB tối 

thiểu sản phẩm rau quả cụ thể đảm bảo thời hạn sử dụng, 

chất lượng và VSATTP.  

- - Về kỹ năng: Năng lực tiến hành độc lập quy trình chế 

biến tối thiểu các sản phẩm rau quả. 

- - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tìm và tổng hợp 

được các thông tin cần thiết, tự phát hiện và giải quyết 

các vấn đề này sinh trong sản suất; có năng lực tự tổ 

chức và làm việc nhóm.  

2 3 

-  Điểm đánh giá 

chung của học 

phần là tổng của 

từng phần chấm 

theo thang điểm 

10 (lấy một chữ số 

thập phân) với sự 

khác nhau về 

trọng số như sau: 

- - Kiểm tra giữa 

kỳ: 30% 

  

             

- - Thi kết thúc học 

phần: 70%  

20 

Công nghệ bảo quản chế 

biến các sản phẩm chăn 

nuôi 

-  Cung cấp cho học viên cao học các kiến thức về một số 

tính chất một số sản phẩm từ động vật (sữa, trứng, 

thịt…). Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa, thịt và 

hướng xử lý trong quá trình sản xuất. Và vận dụng các 

kiến thức này một cách có hiệu quả trong nghiên cứu 

khoa học và thực tiễn sản xuất. 

2 3 

-  Dự lớp lý thuyết 

- Tham dự đầy đỷ 

các bài thực hành 

21 
An toàn hóa học và sinh học 

TP nâng cao  

-  Về kiến thức: Học viên biết cách phân tích, lý giải được 

các nguyên lý, quy luật hóa học và sinh học chuyên sâu 

trong an toàn thực phẩm. Biết cách đánh giá và phân 

tích trong các trường hợp điển hình. Có khả năng sử 

dụng mô hình để quản lý rủi ro trong chuỗi thực phẩm. 

3 1 

-  Tham gia đầy đủ 

các buổi học  

- Làm đầy đủ bài 

tập, tiểu luận theo 

yêu cầu học phần; 



- Về kỹ năng: Học viên có khả năng đánh giá mối nguy, 

truyền thông mối nguy và phân tích các mối nguy hóa 

học hay sinh học cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên xây dựng 

được kế hoạch học tập và mục tiêu đạt được trong học 

phần. Chủ động và chịu trách nhiệm về các kết quả phân 

tích của mình. 

- Thuyết trình bài 

tiểu luận học phần 

trước lớp. 

- Hoàn thành bài 

kiểm tra giữa kỳ 

và cuối kỳ 

 

22 
Phân tích chất gây ô nhiễm 

thực phẩm 

-  Về kiến thức: sau khi kết thúc học phần học viên hiểu 

nguyên lý của  các phương pháp phân tích cơ bản 

(quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis, phương pháp cực 

phổ, phương pháp định lượng vi sinh vật) và hiện đại 

(các phương pháp sắc ký hiện đại (HPLC, GC), các 

phương pháp phân tích cấu trúc cơ bản (phổ UV-Vis, 

phổ MS, phương pháp sử dụng công nghệ di truyền 

phân tử) đối với các mối nguy hóa học và sinh học trong 

thực phẩm. Học viên có thể hiểu sâu một số phương 

pháp sử dụng trong phát hiện vi sinh vật trong thực 

phẩm. 

- - Về kỹ năng: sau khi kết thúc học phần học viên có thể 

độc lập phân tích các chất ô nhiễm (hóa học và sinh học) 

và xác định một số các vi sinh vật trong thực phẩm bằng 

các phương pháp phân tích cơ bản và hiện đại. 

- - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng độc 

lập phán đoán sự có mặt của các chất và các vi sinh vật 

gây ô nhiễm thực phẩm; có năng lực để lựa chọn 

phương pháp phân tích, xây dựng kế hoạch lấy mẫu, xử 

lý mẫu và các điều kiện phân tích để các định các chất 

và vi sinh vật ô nhiễm trong thực phẩm. 

2 2 

-  Tham dự đầy đủ 

các buổi lý thuyết 

trên lớp  

- Mỗi học viên hoặc 

nhóm học viên 

viết  bài tiểu luận 

chuyên đề. Giáo 

viên chấm điểm 

trực tiếp hoặc 

thông qua seminar 

trước lớp hoặc 

nhóm. 

- Hoàn thành bài thi 

kết thúc học phần 

 



23 Công nghệ đồ uống 

-  Về kiến thức:  

- Đánh giá được chất lượng nguyên liệu (hạt ngũ cốc, 

malt đại mạch, dịch quả, men vi sinh), bán thành phẩm 

(dịch quả, dịch đường, dịch nha, dịch hoa houblon, dịch 

lên men, bia non, cồn chưng cất) và thành phẩm (bia 

vàng, bia đen, bia quả, cồn tinh luyện, vang, rượu cao 

độ… được chế biến từ dịch quả và dịch đường) 

- Về kỹ năng:  

- + Phát triển được kỹ năng phân tích chất lượng nguyên 

liệu 

- + Phát triển được các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn sản 

xuất. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- + Nhận biết được giữa lý thuyết và ứng dụng  kỹ thuật 

trong thực tế. 

- + Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự 

nghiên cứu khoa học. 

2 3 

-  Dự lớp: Phải 

tham dự đủ thời 

gian trên lớp theo 

qui chế hiện hành. 

- Thảo luận: Tham 

gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá 

trình học tập trên 

lớp.  

- Bài tập: Phải viết 

tiểu luận nộp cho 

giáo viên phụ 

trách sau khi đã 

trình bày và thảo 

luận trước dưới 

dạng seminar 

trong nhóm học 

viên (nếu giáo 

viên yêu cầu). 

 

24 
Hệ thống quản lý chất lượng 

nông sản thực phẩm 

-  Về kiến thức: Xác định và phát hiện các tác nhân ảnh 

hưởng đến sự biến đổi của nguyên liệu và thực phẩm 

trong toàn chuỗi. Đề xuất được các biện pháp hạn chế 

tác nhân xấu và ứng dụng các tác nhân tốt trong bảo 

quản và chế biến thực phẩm  

- Về kỹ năng: Xác định được phương pháp và giải pháp 

phù hợp để thiết kế và tối ưu hóa quy trình kiểm soát 

nguyên liệu và thực phẩm theo chuỗi. Có thể truyền đạt 

một cách thuyết phục và chuyên nghiệp nghiên cứu cá 

2 
3 

- Dự lớp: Học viên 

dự lớp đủ thời 

gian qui định mới 

được phép dự thi 

hết học phần. 

- Đánh giá kết quả 

tổng kết thông qua 

việc thảo luận, 

trình bày và bài 



nhân, suy nghĩ, ý tưởng và ý kiến của các đề xuất, cả 

bằng văn bản và bằng miệng, cho các bên và các bên 

liên quan khác nhau từ đồng nghiệp đến công chúng nói 

chung. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thể đánh giá 

nghiêm túc chức năng và độ an toàn của thực phẩm 

trong bối cảnh sức khỏe con người bao gồm mối quan 

hệ với nguyên liệu thô, bảo quản sau thu hoạch và chế 

biến thành thực phẩm dựa trên dữ liệu phân tích và dữ 

liệu khoa học. 

tiểu luận chuyên 

đề. 

-  

25 
Các tính chất cảm quan thực 

phẩm 

 - Kiến thức: Sau khi hoàn thành khóa học này sinh viên 

tốt nghiệp có kiến thức lý thuyết cơ bản về khoa học 

cảm quan; hiểu các phương pháp cảm quan cơ bản và 

ứng dụng thích hợp của chúng liên quan đến câu hỏi 

nghiên cứu; hiểu chức năng và sinh lý của các giác quan 

(khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác và thính giác), và 

cách chúng có thể tương tác; 

- Kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng thực hành 

để thực hiện kiểm tra cảm quan một cách khoa học; có 

kỹ năng phân tích và giải thích các dữ liệu cảm quan 

một cách chính xác; có khả năng phân tích và giải thích 

kết quả của các phân tích công cụ khác nhau và tương 

quan với dữ liệu cảm quan 

- Năng lực độc lập và trách nhiệm 

2 (1,5 

– 0,5) 
3 

-   Tham gia đầy đủ 

các buổi học lý 

thuyết, thực hành; 

- Làm đầy đủ bài 

tập, tiểu luận theo 

yêu cầu học phần; 

- Thuyết trình bài 

tiểu luận học phần 

trước lớp; 

- Hoàn thành bài 

kiểm tra giữa kỳ 

và cuối kỳ 

26 
Thiết kế và phát triển sản 

phẩm thực phẩm 

-  Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên khả 

năng phân tích, đánh giá, đưa ra quyết định trong nghiên 

cứu, thiết kế sản phẩm mới; Đánh giá, phân tích chiến 

lược đưa sản phẩm vào thị trường và tổ chức, quản lý 

dự án phát triển sản phẩm mới.  

2 3 

-  Dự lớp: Phải 

tham dự đủ thời 

gian trên lớp theo 

qui chế hiện hành. 



- Về kỹ năng: Người học có khả năng làm việc độc lập; 

Khả năng phối hợp hiệu quả trong hoạt động nhóm; Khả 

năng tự lập kế hoạch, tổ chức và sắp xếp công việc; Khả 

năng tự tổng hợp và phân tích thông tin; Phát triển kỹ 

năng giao tiếp với người bán hàng và người tiêu dùng… 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học hình 

thành tính trách nhiệm với bản thân, với môi trường và 

xã hội trong phát triển sản phẩm mới. 

- Thảo luận: Tham 

gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá 

trình học tập trên 

lớp.  

- Bài tập: Phải viết 

tiểu luận nộp cho 

giáo viên phụ 

trách sau khi đã 

trình bày và thảo 

luận trước dưới 

dạng seminar 

trong nhóm học 

viên (nếu giáo 

viên yêu cầu). 

27 
Quản lý chuỗi cung ứng 

nông sản thực phẩm  

-  - Về kiến thức: Học phần giảng dậy các kiến thức: 

Quản lý chuỗi cung ứng; quản lý chuỗi cung ứng nông 

sản, thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nông sản, thực 

phẩm. 

- - Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho học viên kĩ năng 

quản lý các hoạt động trong chuỗi cung ứng nông sản 

thực phẩm và đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi cung 

ứng; kĩ năng truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm.  

- - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần giúp học 

viên hình thành ý thức sản xuất và tiêu dùng thực phẩm 

an toàn, thực phẩm được chỉ rõ nguồn gốc. 

3 3 

-  Dự lớp: Phải 

tham dự đủ thời 

gian trên lớp theo 

qui chế hiện hành. 

- Thảo luận: Tham 

gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá 

trình học tập trên 

lớp.  

- Bài tập: Phải viết 

tiểu luận nộp cho 

giáo viên phụ 

trách sau khi đã 

trình bày và thảo 

luận trước dưới 



dạng seminar 

trong nhóm học 

viên.  

28 Thống kê nâng cao  

-  Về kiến thức: Người học phân tích, đánh giá kết quả 

thu được từ các thí nghiệm trong công nghệ thực phẩm, 

sử dụng các phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí 

nghiệm và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được. 

- Về kỹ năng: Người học biết phối hợp hoặc độc lập xây 

dựng các mô hình thí nghiệm và xử lí dữ liệu thu được 

từ thí nghiệm một cách khoa học, chính xác. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tổ chức 

làm việc theo nhóm hoặc luyện kỹ năng làm việc độc 

lập 

2 

(1,5 

– 

0,5) 

3 

-  Dự lớp: Phải 

tham dự đủ thời 

gian trên lớp theo 

qui chế hiện hành. 

- Thảo luận: Tham 

gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá 

trình học tập trên 

lớp.  

- Bài tập: Phải làm 

01 bài tập thực 

hành trên máy tính 

và trình bày kết 

quả trên giấy theo 

yêu cầu của giáo 

viên giảng dạy 

học phần. 

29 Quản lý dự án nâng cao 

-  Về kiến thức:  

- Về kỹ năng:  

+ Nắm vững các kỹ năng và có được năng lực giải quyết 

vấn đề để phân tích các vấn đề về chất lượng và an toàn 

thực phẩm theo chuỗi thực phẩm và xây dựng các 

phương pháp tiếp cận và giải pháp định tính và định 

lượng liên ngành và tích hợp (bao gồm cả việc thực 

hiện) đánh giá cao sự phức tạp của hệ thống thực phẩm 

2 3 

-  Dự lớp: Phải 

tham dự đủ thời 

gian trên lớp theo 

qui chế hiện hành. 

- Thảo luận: Tham 

gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá 

trình học tập trên 

lớp.  



và các quy trình được sử dụng trong khi có tính đến các 

hạn chế kỹ thuật và các khía cạnh kinh tế xã hội như 

tính khả thi, rủi ro và tính bền vững. 

+ Có được tầm nhìn rộng hơn về các vấn đề an ninh 

lương thực, liên quan đến sau thu hoạch và chế biến 

thực phẩm. 

+ Có thể chứng minh sự quan trọng về các lý thuyết, mô 

hình hoặc cách diễn giải đã biết và mới trong lĩnh vực 

công nghệ thực phẩm. 

+ Có thể truyền đạt một cách thuyết phục và chuyên 

nghiệp các nghiên cứu, suy nghĩ, ý tưởng và ý kiến của 

các đề xuất, cả bằng văn bản và bằng miệng cho các tác 

nhân và các bên liên quan khác nhau. 

+ Có được các kỹ năng quản lý dự án để hành động độc 

lập và trong một nhóm đa ngành với tư cách là thành 

viên nhóm hoặc trưởng nhóm trong các môi trường 

quốc tế và đa văn hóa. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động sáng tạo 

trong học tập 

- Bài tập: Phải viết 

tiểu luận nộp cho 

giáo viên phụ 

trách sau khi đã 

trình bày và thảo 

luận trước dưới 

dạng seminar 

trong nhóm học 

viên (nếu giáo 

viên yêu cầu). 

-  

30 
Quản lý và Marketing trong 

ngành nông sản thực phẩm 

-  Về kiến thức: Học viên giải thích sự khác nhau về lý 

thuyết kinh tế học, quản trị học, marketing và chuỗi thực 

phẩm; Phân tích được thị trường để hoạch định chiến 

lược marketing; Đánh giá được vai trò của thị trường và 

tổ chức thị trường  nông sản thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Học viên áp dụng các kiến thức quản lý và 

marketing vào trong thực tế công việc. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có trách 

nhiệm với môi trường và trong quản lý chuỗi thực 

phẩm;  

2 3 

-  Về kiến thức: 

Học viên giải 

thích sự khác nhau 

về lý thuyết kinh 

tế học, quản trị 

học, marketing và 

chuỗi thực phẩm; 

Phân tích được thị 

trường để hoạch 

định chiến lược 



marketing; Đánh 

giá được vai trò 

của thị trường và 

tổ chức thị trường  

nông sản thực 

phẩm. 

- Về kỹ năng: Học 

viên áp dụng các 

kiến thức quản lý 

và marketing vào 

trong thực tế công 

việc. 

- Về năng lực tự 

chủ và trách 

nhiệm: Học viên 

có trách nhiệm với 

môi trường và 

trong quản lý 

chuỗi thực phẩm;  

31 

Công nghệ thu hoạch, bảo 

quản và chế biến các sản 

phẩm thủy sản 

 Về kiến thức:  

• Có kiến thức khoa học sâu, chi tiết và hiểu biết về 

các quá trình sinh hóa (sinh học) xảy ra với nguyên liệu 

thủy sản trong quá trình bảo quản sau thu hoạch và trong 

quá trình chế biến chúng trở thành các sản phẩm thực 

phẩm. 

• Có kiến thức khoa học sâu, chi tiết và hiểu biết về 

các phương pháp phân tích hóa học, vật lý, sinh học  để 

phân tích nguyên liệu và sản phẩm thủy sản, bao gồm 

các kỹ năng phân tích và ứng dụng các phương pháp 

2 
3 

-  Dự lớp: Phải 

tham dự đủ thời 

gian trên lớp theo 

qui chế hiện hành. 

- Thảo luận: Tham 

gia thảo luận xây 

dựng bài trong quá 

trình học tập trên 

lớp.  

- Bài tập: Phải viết 

tiểu luận nộp cho 



phân tích vào trong quá trình nghiên cứu, thiết kế, tối 

ưu hóa quy trình sản xuất và kiểm soát thực phẩm . 

• Có kiến thức khoa học sâu, chi tiết, hiểu biết về 

các nguyên tắc kỹ thuật của các công đoạn sản xuất 

và sử dụng chúng trong quá trình chế biến từ nguyên 

liệu thô thành sản phẩm thực phẩm, làm cơ sở cho 

việc thiết kế định tính và định lượng, đánh giá và tối 

ưu hóa các hoạt động ở các công đoạn trong quy trình 

bảo quản, chế biến thực phẩm. 

• Có kiến thức khoa học sâu, chi tiết trong các lĩnh 

vực công nghệ sản phẩm khác nhau như sản phẩm rau 

quả, sản phẩm sữa, thực phẩm thủy sản, sản phẩm có 

nguồn gốc từ ngũ cốc và các sản phẩm lên men bao gồm 

các công đoạn sau thu hoạch, phát triển sản phẩm và 

khoa học cảm quan. 

Sinh viên tốt nghiệp có được kiến thức về các đặc điểm 

sinh lý, vật lý, hóa học và dinh dưỡng khác 

nhau của nguyên liệu thủy sản.  

Về kỹ năng:  

• Có thể đánh giá nghiêm túc chức năng và mức độ 

an toàn của thực phẩm đối với sức khỏe con người,  

đánh giá trên chuỗi sản xuất từ nguyên liệu thô, bảo 

quản sau thu hoạch và chế biến thành thực phẩm dựa 

trên việc phân tích các dữ liệu và các tài liệu khoa học 

có liên quan. 

giáo viên phụ 

trách sau khi đã 

trình bày và thảo 

luận trước dưới 

dạng seminar 

trong nhóm học 

viên (nếu giáo 

viên yêu cầu). 



• Nắm vững các kỹ năng và có được năng lực giải 

quyết vấn đề để thuộc lĩnh vực chất lượng và an toàn 

thực phẩm,  xây dựng các phương pháp tiếp cận và giải 

pháp định tính, định lượng liên ngành và tích hợp, có kỹ 

năng giải quyết các bài toán đặt ra trong ngành. 

- Các sinh viên tốt nghiệp có được cái nhìn sâu sắc trong 

những thay đổi hóa học và sinh hóa khác nhau có thể 

xảy ra trong quá trình lưu trữ sau thu hoạch và chế 

biến mà có thể ảnh hưởng đến tính chất chức năng, các 

thuộc tính của sản phẩm. 

Sinh viên tốt nghiệp đã có được kiến thức và kỹ năng 

để thiết kế và quản lý hệ thống sau thu hoạch đối 

với nguyên liệu và sản phẩm thủy sản . 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

• Sinh viên có được một góc nhìn bao quát về 

cácvấn đề an ninh lương thực, liên quan đến sau thu 

hoạch và chế biến thực phẩm. 

• Có thể truyền đạt một cách thuyết phục và chuyên 

nghiệp các hướng nghiên cứu cá nhân, suy nghĩ, ý 

tưởng và ý kiến của các đề xuất, cả bằng văn bản và 

bằng miệng, cho các tác nhân và các bên liên quan 

khác nhau từ đồng nghiệp đến công chúng. 

Các sinh viên tốt nghiệp có cái nhìn sâu sắc vào sản 

phẩm cụ thể và xử lý các yếu tố có liên quan đến các sản 

phẩm thực phẩm thủy sản .  

Các sinh viên tốt nghiệp nắm được  công nghệ chế biến 

một số các sản phẩm thủy sản . Hiểu về thiết kế và giám 



sát dây chuyền chế biến trong đó chú trọng về chất 

lượng, độ an toàn, tính chính xác, nguyên liệu, quy trình 

và sản phẩm được chế biến và bảo quản như thế nào. 

32 
Quản lý môi trường tổng 

hợp 
-   2 3 

-   

33 Hệ thống thông tin quản lý -   3 3 
-   

34 Thông tin kế toán tài chính -   2 3 -   

35 Hệ thống nông nghiệp 

-  Về kiến thức: Biết những kiến thức cơ bản về lý thuyết 

hệ thống, các khái niệm cơ bản về hệ thống nông nghiệp 

cùng các thành phần của HTNN và các mối quan hệ 

giữa các hệ thống con trong hệ thống nông nghiệp,  

nông nghiệp bền vững và các hệ thống canh tác vùng 

nhiệt đới nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền 

vững cho Việt Nam. 

- Về kỹ năng: Biết ứng dụng các kiến thức của lý thuyết 

hệ thống nông nghiệp vào nghiên cứu phát triển hệ 

thống nông nghiệp, hệ thống canh tác và trang trại 

- - Về các mục tiêu khác (thái độ học tập).  

- Nghiêm chỉnh đi học đúng, đủ giờ theo quy định của 

trường; Tích cực tham gia thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực 

tìm hiểu tài liệu đọc thêm để hiểu biết tốt hơn, tự chịu 

trách nhiệm về kết quả học tập cá nhân 

2 3 

 - Dự lớp trên 70 

% số tiết 

- Bài tập 100 

- Dụng cụ học tập 

 

37 luận văn thạc sĩ  12 4  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

18.C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành các trình độ đại học 

Ngành Công nghệ thông tin trình độ Đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Tin học cơ sở Học phần giúp sinh viên đạt được các kiến thức cơ bản về Công 

nghệ thông tin, nhận ra các thành phần trong cấu trúc máy tính và 

mạng máy tính; giải thích được về nguyên lý hoạt động của máy 

tính, nguyên lý tạo ra phần mềm, an toàn thông tin và các vấn đề 

xã hội của công nghệ thông tin; khai thác được mạng máy tính và 

Internet cho nghề nghiệp; tóm tắt được nguyên lý và phương pháp 

lập trình, áp dụng để lập trình giải các bài toán đơn giản. Học phần 

3 1 Đánh giá tham dự lớp, 

đánh giá bài tập, giữa kỳ 

thi tự luận trên máy tính, 

cuối kỳ thi tự luận và trắc 

nghiệm trên máy tính 



này cũng giúp sinh viên sử dụng được máy tính và các phần mềm 

xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu ở mức căn bản. 

2 Đại số tuyến 

tính 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ bản 

của đại số tuyến tính (ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến 

tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận), có khả 

năng vận dụng các kiến thức đó để mô hình hóa các bài toán đơn 

giản trong liĩnh vực công nghệ thông tin; hình thành thói quen tư 

duy logic khi giải quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học 

chuyên ngành và trong thực tế; từ đó có thể phát triển kiến thức mới 

và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

3 1 Đánh giá tham dự lớp, 

làm bài tập, thi giữa kỳ tự 

luận, thi cuối kỳ tự luận 

3 Xác suất thống 

kê 

Học phần giúp sinh viên phát hiện tính quy luật của các hiện 

tượng ngẫu nhiên, giải thích được cách thức thực hiện các suy 

diễn thống kê về tổng thể dựa trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng 

tri thức khoa học về thống kê vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư 

duy logic để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan trong 

chuyên ngành và trong thực tế 

3 1 Đánh giá tham dự lớp, 

làm bài tập, thi giữa kỳ tự 

luận, thi cuối kỳ tự luận 

4 Kiến trúc máy 

tính và vi xử lý 

Học phần nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về phân tích 

cơ chế hoạt động của các thành phần hệ thống máy tính, đánh giá 

được hiệu quả của các phương pháp quản lý, truy cập bộ nhớ và 

trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi. Sinh viên thành thạo lắp ráp 

máy tính thế hệ mới, phối ghép các thành phần cơ bản của máy 

tính với nhau để hoạt động tốt. Có thái độ hợp tác trong nhóm; 

Làm việc, cần cù, chính xác, có hệ thống. 

3 2 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa bằng báo cáo,  Đánh 

giá cuối kì thi trắc 

nghiệm 

5 Toán rời rạc 
Học phần trình bày các vấn đề của Lý thuyết tổ hợp, Lý thuyết đồ 

3 2 Đánh giá tham dự lớp, 



thị và một số khái niệm cơ bản về Toán Logic; Bao gồm nhiều bài 

tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và vận dụng 

kiến thức lý thuyết đã học vào một số bài toán thực tế.  

 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kì tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

6 Toán giải tích Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

của giải tích như tích phân của hàm một biến,cực trị của hàm 

nhiều biến, tích phân kép, chuỗi số và chuỗi hàm,  phương trình 

vi phân. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể học tiếp các học phần sau 

về toán cũng như các môn kỹ thuật khác, góp phần tạo nền tảng 

cơ bản cho kỹ sư các ngành công nghệ. 

3 1 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kì tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

7 Phương pháp 

tính 

Số xấp xỉ và sai số; Giải gần đúng phương trình một ẩn; Giải gần 

đúng hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy đa thức và phương 

pháp bình phương bé nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân 

xác định; Giải gần đúng phương trình vi phân thường. Học phần 

học trước: Giải tích. 

 

2 2 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kì tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

8 Cơ sở Vật lý 

cho tin học 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vận 

động cơ học, các hiện tượng liên quan đến vận động điện từ của 

vật chất để người học học tập các học phần cơ sở ngành và 

chuyên ngành, áp dụng trong lĩnh vực điện tử tin học. Học phần 

này cũng hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng tự giác học tập, xây 

dựng bản tính kiên định và lập trường vững vàng tự giải quyết 

một vấn đề, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm sinh viên. 

3 1 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kì tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

9 Cơ sở dữ liệu Học phần nhằm giúp sinh viên trình bày và phân biệt được các 

khái niệm cơ bản liên quan đến dữ liệu, cơ sở dữ liệu(CSDL), hệ 

quản trị CSDL (HQTCSDL), các mô hình dữ liệu; lý giải được ưu 

3 2 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 



điểm và vai trò của CSDL trong phần mềm; Phát hiện, phân tích 

được các tập thực thể và những thông tin cần lưu trữ trong CSDL; 

Thiết kế được CSDL quan hệ cho các bài toán có quy mô vừa và 

nhỏ;  Kiểm tra, đánh giá được CSDL của một bài toán; Vận dụng 

được lý thuyết thiết kế CSDL để tối ưu thiết kế CSDL ở các dạng 

chuẩn 3NF, BCNF; sử dụng thành thạo  ngôn ngữ truy vấn SQL. 

 

giữa kì tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

10 Nguyên lý hệ 

điều hành 

Học viên có thể xác định được và trình bày lại nguyên lý chung 

của các hệ điều hành. Phân loại và so sánh được điểm giống nhau 

và khác nhau về nguyên lý giữa các họ hệ điều hành điển hình. 

Thực hiện cài đặt được các thuật toán mô phỏng những hoạt động 

của hệ điều hành. Phân tích và đánh giá được ưu và nhược điểm 

của các giải thuật và kỹ thuật ứng dụng trong các hệ điều hành. 

Ứng dụng phân tích thiết kế hệ thống, kỹ năng lập trình trên một 

ngôn ngữ lập trình cụ thể, kỹ năng kiểm thử để thể hiện được các 

thuật toán mô phỏng hoạt động của hệ điều hành. Thái độ hợp tác 

trong nhóm; Làm việc độc lập/nhóm, cần cù, tỉ mỉ, chính xác, có 

hệ thống. 

 

3 4 Điểm danh, đồ án, thi 

cuối kỳ 

11 Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 

Học phần nhằm giúp sinh viên giải thích được vai trò của cấu trúc 

dữ liệu và giải thuật trong lập trình máy tính, giải thích được mối 

quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu, cấu trúc lưu trữ và giải thuật; phân 

biệt được cấu trúc dữ liệu và cấu trúc lưu trữ; tóm tắt được các 

bước thiết kế giải thuật, phân tích, đánh giá được các giải thuật 

đơn giản; tóm tắt, giải thích được về các cấu trúc dữ liệu thông 

dụng và các phép toán trên các cấu trúc dữ liệu đó; tóm tắt, đánh 

giá độ phức tạp của các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm; lựa chọn 

3 2 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kì tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 



được cấu trúc dữ liệu và giải thuật phù hợp với bài toán cần giải 

quyết. Học phần cũng nhằm giúp sinh viên sử dụng được cách viết 

giải thuật bằng giả mã và chuyển từ giả mã thành chương trình. 

 

12 Kỹ thuật lập 

trình 

Học phần nhằm giúp sinh viên xác định và trình bày lại được các 

kiến thức tổng quan về kỹ thuật lập trình; sử dụng thành thạo 

ngôn ngữ lập trình C; vận dụng các kiến thức được học để xây 

dựng chương trình giải quyết các bài toán cụ thể. 

3 2 Đánh giá tham dự lớp. Thi 

giữa kì: Dạng bài thi Tự 

luận + Trắc nghiệm + 

Thực hành trên máy. Thi 

cuối kì: Dạng bài thi Thực 

hành trên máy 

13 Thực hành cấu 

trúc dữ liệu và 

giải thuật 

Học phần nhằm giúp sinh viên thực hành lập trình cài đặt các cấu 

trúc dữ liệu và giải thuật đã học; biết lựa chọn cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật cho bài toán cụ thể; thực hiện thành thạo việc chuyển từ 

giả mã thành chương trình C/C++; sử dụng thành thạo các cấu 

trúc dữ liệu và giải thuật trong lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ để 

tạo ra chương trình cho một bài toán cụ thể. Ngoài ra, qua thực 

hành lập trình, học phần cũng giúp sinh viên giải thích được vai 

trò và tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong việc 

xây dựng phần mềm. 

 

1 3 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kì trên máy tính,  

Đánh giá cuối kì trên 

máy tính 

14 Nhập môn 

công nghệ phần 

mềm 

Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu và trình bày được các khái 

niệm cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (CNPM), các 

bước cơ bản trong tiến trình phát triển phần mềm; hiểu nguyên tắc 

và những đặc điểm chính của một số mô hình phát triển phần 

mềm; giải thích chi tiết các công việc cần phải thực hiện trong 

2 3 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kì tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 



từng giai đoạn phát triển phần mềm; vận dụng được một số mô 

hình phát triển phần mềm thông dụng trong xây dựng dự án phần 

mềm; phát hiện, phân tích và tổng hợp yêu cầu phần mềm; viết tài 

liệu đặc tả, kiểm thử; có trách nhiệm trong học tập, tích cực và 

chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

 

15 Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về phân 

tích và thiết kế một hệ thống thông tin , có khả năng phân tích và 

thiết kế các vấn đề cụ thể. Áp dụng một hướng phân tích thiết kế 

để xây dựng kiến trúc tổng thể một hệ thống thông tin. 

 

3 2 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

qua đồ án,  Đánh giá cuối 

kì tự luận 

16 Mạng máy tính Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ 

thống mạng máy tính, phần cứng và phần mềm mạng, các mô 

hình tham chiếu OSI và TCP/IP và giao thức liên lạc các tầng. 

Phần thực hành tương ứng từng phần lý thuyết để sinh viên có 

các kĩ năng: lắp đặt và cài đặt mạng, phân tích các gói tin trên 

mạng và triển khai các ứng dụng trên mạng 

3 4 Đánh giá tham dự lớp, 

Đánh giá kết quả bài thi 

giữa kỳ trên phòng máy 

tính,  Đánh giá cuối kì 

trên phòng máy tính 

17 An toàn thông 

tin 

Học phần giới thiệu những vấn đề và những nguyên lý cơ bản 

trong an toàn thông tin. Các giải pháp cho ba bài toán cơ bản 

trong an toàn thông tin: đảm bảo tính bí mật, đảm bảo tính toàn 

vẹn và đảm bảo tính tin cậy. 

2 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

18 Độ phức tạp 

thuật toán 

Lý thuyết độ phức tạp tính toán về mặt thời gian và không gian; 

độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất và trong trường hợp trung 

bình; phân tích độ phức tạp tính toán của một số thuật toán điển 

2 4 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 



hình trong ngành công nghệ thông tin; máy turing, vấn đề giải 

được và không giải được, bài toán NP, NP khó 

19 Quản lý dự án 

phần mềm 

Học phần giúp sinh viên trình bày và giải thích được các thành 

phần cơ bản của quản lý dự án phần mềm. Học phần giúp sinh 

viên xác định được các công việc chính, các giai đoạn để quản lý 

một dự án phần mềm; ước lượng chi phí dự án phần mềm, lập kế 

hoạch thực hiện dự án, phân tích và quản lý được những rủi ro của 

dự án phần mềm và quản lý cấu hình phần mềm. Học phần giúp 

sinh viên xác định được trách nhiệm và vai trò của các thành viên 

trong nhóm phát triển dự án phần mềm, từ đó lập được kế hoạch, 

tổ chức và tiến hành các cuộc họp hiệu quả giữa các thành viên 

trong nhóm dự án. 

 

2 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

20 Phân tích yêu 

cầu phần mềm 

Học phần nhằm giúp sinh viên trình bày và giải thích được vai trò 

của kỹ thuật yêu cầu phần mềm và quy trình kỹ thuật yêu cầu phần 

mềm; sử dụng được các kỹ thuật phát hiện và phân tích yêu cầu 

phần mềm; xác định được cấu trúc của tài liệu đặc tả, các kỹ thuật 

đặc tả yêu cầu, các bước kiểm tra, xác nhận yêu cầu và các vấn đề 

về quản lý yêu cầu phần mềm; rèn luyện kỹ năng vận dụng các 

kiến thức được học để thiết kế và quản lý các yêu cầu cho các phần 

mềm trong thực tế.  

 

2 4 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

21 Kiến trúc và 

thiết kế phần 

mềm 

Học phần giúp sinh viên đạt được các kiến thức cơ bản vê kiến 

trúc và thiết kế phần mềm, tóm tắt và vận dụng các kiến thức 

trọng tâm về thiết kế phần mềm hướng đối tượng cho một dự án 

phần mềm, tóm tắt được các kiến thức cơ bản về tương tác người 

– máy và thiết kế giao diện người dùng, vận dụng được các mẫu 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 



thiết kế vào các tình huống cụ thể trong lập trình, sử dụng được 

công cụ hiện đại hỗ trợ cho việc thiết kế phần mềm. 

 

22 Xây dựng và 

phát triển phần 

mềm 

Học phần nhằm giúp sinh viên giải quyết được các vấn đề cũng 

như sử dụng được các phương pháp và kỹ thuật liên quan đến 

xây dựng phần mềm; đồng thời giúp sinh viên luyện tập các kỹ 

năng nghề nghiệp đã học, sẵn sàng cho thực tập chuyên ngành. 

2 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

23 Kiểm thử và 

đảm bảo chất 

lượng phần 

mềm 

Học phần nhằm cung cấp cho người học các phương pháp, kỹ 

thuật kiểm thử phần mềm, lên kế hoạch kiểm thử, viết testcase và 

tiến hành kiểm thử từ đó phát hiện ra lỗi ở các bước khác nhau 

trong quy trình phát triển phần mềm . Một số nội dung chính 

trong học phần này bao gồm: Tổng quan về kiểm thử và đảm bảo 

chất lượng phần mềm; Khảo sát đặc tả và mã nguồn; Kiểm thử 

hàm; Kiểm thử dòng điều khiển và dòng dữ liệu; Kiểm thử tích 

hợp; Kiểm thử hệ thống, chấp nhận và hồi quy; Kiểm thử dựa 

trên mô hình. 

2 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

24 Lập trình 

hướng đối 

tượng 

Học phần nhằm giúp sinh viên phân biệt được lập trình hướng 

đối tượng với lập trình cấu trúc; giải thích được những điểm 

mạnh và các lợi ích mà lập trình hướng đối tượng đem lại; tóm 

tắt, giải thích được về các nội dung của phương pháp lập trình 

hướng đối tượng; tóm tắt được các bước phân tích và thiết kế 

chương trình theo hướng đối tượng; thực hiện phân tích và thiết 

kế được chương trình theo hướng đối tượng; tạo ra được chương 

trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C/C++. Học phần cũng 

3 3 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 



góp phần rèn luyện sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, 

chăm chỉ, có kỷ luật; có tư duy logic và sáng tạo. 

25 Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 

Học phần nhằm giúp sinh viên tóm tắt được những kiến thức tổng 

quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; sử dụng thành thạo hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu MS SQL Server và ngôn ngữ T-SQL; vận dụng các 

kiến thức được học để thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho các bài 

toán thực tế. 

2 3 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

26 Lập trình .NET Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kỹ thuật phát triển ứng 

dụng sử dụng công nghệ .Net. Các mục tiêu cần đạt được: trình 

bày kiến thức cơ bản về nền tảng .NET Framework và so sánh 

được những ưu điểm và nhược điểm mà công nghệ .NET cung 

cấp; Sử dụng một ngôn ngữ cụ thể trong .NET để xây dựng 

những ứng dụng chạy trên nền tảng của hệ điều hành Windows; 

Thực hiện phân tích, thiết kế và xây dựng một sản phẩm phần 

mềm.  

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

thuyết trình,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

27 Phát triển ứng 

dụng web 

Học phần nhằm giúp sinh viên trình bày lại được những kiến thức 

cơ bản để xây dựng ứng dụng web; trình bày lại được các như 

luồng công việc chính của tiến trình phát triển ứng dụng web; trình 

bày lại được các nguyên tắc cơ bản và công việc chính của tiến 

trình phát triển web front-end; phân loại, giải thích được đặc điểm 

của các loại ứng dụng web; hiểu và vận dụng được ngôn ngữ 

HTML,CSS, JavaScript để xây dựng ứng dụng web; giải thích 

được bản chất web tương thích là gì; vận dụng được framework 

Bootstrap để xây dựng ứng dụng web tương thích trên các thiết bị 

khác nhau; áp dụng một số công cụ thông dụng để xây dựng ứng 

dụng web front-end;  

3 4 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

28 Phát triển ứng Học phần giúp sinh viên có thể trình bày, tóm tắt được mô hình 3 5 Đánh giá tham dự lớp, 



dụng web 2 lập trình web phía Server, tổng quan máy chủ phục vụ web, mô 

hình 3 lớp. Sinh viên có thể trình bày và sử dụng được một số 

công nghệ xây dựng ứng dụng web phía server như Dot Net, 

Ajax, Jquery…, giải thích được tại sao cần xử lý hợp thức, phân 

biệt được Cookie và Session, biết các tạo và sử dụng Cookie và 

Session. Sinh viên trình bày được kiến thức cơ bản về Web 

services, biết cách xây dựng một Web services. Đồng thời sinh 

viên biết ứng dụng lập trình để xây dựng và phát triển các ứng 

dựng web trong thực tế. 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

29 Lập trình 

JAVA 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ 

bản về lập trình Java, từ đó người học có thể vận dụng để xây 

dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). Một số 

nội dung chính trong học phần này bao gồm: Tổng quan ngôn 

ngữ lập trình Java; Các cấu trúc lập trình căn bản trong Java; Lớp 

và Đối tượng; Đặc điểm hướng đối tượng trong Java; Luồng và 

tập tin; Lập trình với cơ sở dữ liệu; Thiết kế giao diện người 

dùng. 

3 4 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

30 Phát triển ứng 

dụng di động 

Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có thể đạt được: nhận 

ra các đặc trưng cơ bản của môi trường lập trình trên thiết bị di 

động, thấy được các điểm khác biệt so với môi trường lập trình 

trên PC hay web; Biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp nền 

tảng thiết bị di động cần phát triển phần mềm ứng dụng; Phân tích, 

thiết kế các phần mềm trên thiết bị di động theo hướng đối tượng; 

Thực hiện cài đặt các ứng dụng và dịch vụ trên thiết bị di động; 

Biết cách xuất bản các phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động. 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

thuyết trình,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

31 Linux và phần 

mềm nguồn mở 

Học phần giúp sinh viên tóm tắt, phân biệt được thế nào là phần 

mềm nguồn mở, các ưu và nhược điểm của phần mềm nguồn mở 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn,  Đánh giá 



mang lại, tóm tắt được nội dung một số giấy phép phần mềm 

nguồn mở phổ biến; giải thích được tại sao phải tuân theo các 

quy định khi phát triển phần mềm nguồn mở, so sánh một số 

phần mềm nguồn mở tiêu biểu với các phần mềm nguồn đóng 

cùng loại. Sinh viên cũng tóm tắt được các kiến thức cơ bản về 

hệ điều hành Linux, nhận định được các phần mềm ứng dụng và 

phần mềm dịch vụ cho Linux. Đồng thời học phần này cũng giúp 

sinh viên sử dụng được ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ 

sở MySQL để xây dựng và phát triển các ứng dụng trong thực tế. 

cuối kì tự luận 

32 Kiểm thử và 

bảo mật ứng 

dụng web 

Học phần nhằm cung cấp cho người học các phương pháp, kỹ 

thuật, công cụ kiểm thử cho ứng dụng web, lên kế hoạch kiểm thử, 

viết testcase và tiến hành kiểm thử và phân tích kết quả. Học phần 

cũng trang bị cho người học các kiến thức về bảo mật web, nắm 

bắt một số dạng tấn công web phổ biến và cách phòng chống, các 

công cụ hỗ trợ quét lỗ hổng web trên cơ sở đó người học tiến hành 

kiểm thử bảo mật cho ứng dụng web. Một số nội dung chính trong 

học phần này bao gồm: Tổng quan về ứng dụng web; Các phương 

pháp kiểm thử ứng dụng web phổ biến; Một số công cụ hỗ trợ kiểm 

thử ứng dụng web; Bảo mật ứng dụng web. 

3 7 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

33 Phát triển ứng 

dụng GIS 

Trình bày được nguyên lý, khái niệm và ứng dụng của GIS; Hiểu 

được cấu trúc dữ liệu sử dụng trong GIS. So sánh và giải thích 

được sự khác nhau của các mô hình dữ liệu trong GIS; Tổng hợp 

các hpương pháp phát triển ứng dụng GIS; Vận dụng tích hợp dữ 

liệu bản đồ Google Maps vào ứng dụng thực tế. 

3 4 Đánh giá tham dự lớp, 

thuyết trình,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

34 Thương mại Học phần giúp sinh viên xác định được và trình bày lại khái niệm 3 6 Đánh giá tham dự lớp, 



điện tử về thương mại điện tử, đặc điểm của từng mô hình kinh doanh 

thương mại điện tử. Học phần giúp sinh viên phân loại và so sánh 

được điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thanh toán 

trong Thương mại điện tử. Học phần giúp sinh viên trình bày lại 

các giao thức bảo mật và các vấn đề an ninh trong thương mại điện 

tử. Học phần giúp sinh viên xây dựng và cài đặt một số ứng dụng 

thương mại điện tử. 

thuyết trình,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

35 Hệ thống hoạch 

định nguồn lực 

doanh nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Hệ 

thống doanh nghiệp kinh doanh hướng tích hợp (hệ thống ERP) 

bao gồm quy trình kinh doanh, hoạch định trong tổ chức, thông tin 

từ hệ thống và kiểm soát hệ thống. Học phần giới thiệu các khái 

niệm, thuật ngữ cơ bản và giải thích cho người học những tác động 

của hệ thống ERP vào tổ chức kinh doanh. Đồng thời, người học 

được tiếp cận với giải pháp về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

thông qua một hệ thống ERP cụ thể. 

3 7 Đánh giá tham dự lớp, 

thuyết trình,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

36 Phát triển phần 

mềm phân tán 

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ thuật sử dụng trong xây 

dựng các hệ thống phần mềm trên môi trường phân tán. Các kiến 

thức cơ sở về giao thức mạng, về Domain Name System (DNS), 

kỹ thuật lập trình ở mức độ Socket. Một số kiến thức nâng cao về 

hệ thống tập tin phân tán, giao tác phân tán cũng được trìh bày. 

Bên cạnh đó, học phần còn hướng dẫn cho sinh viên cách thức 

phát triển hệ thống qua một số kiến trúc lập trình phân tán trên 

các môi trường hiện đại như .NET, J2EE 

3 4 Đánh giá tham dự lớp, 

thuyết trình,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

37 An toàn cơ sở 

dữ liêụ 

Học phần nhằm giúp sinh viên trình bày và giải thích được các 

mối đe dọa đối với cơ sở dữ liệu, yêu cầu bảo đảm an toàn cơ sở 

dữ liệu, các hình thức tấn công vào cơ sở dữ liệu và các biện 

2 3 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 



pháp ngăn chặn; rèn luyện kỹ năng vận dụng các kiến thức được 

học để thiết kế và bảo đảm an toàn cho các cơ sở dữ liệu trong 

thực tế. 

38 Phát hiêṇ lỗi và 

lỗ hổng bảo 

mâṭ phần mềm 

Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin 

trong phát triển phần mềm. Giúp học sinh nắm được các lỗ hổng 

bảo mật thường gặp trong lập trình, hiểu rõ các nguy cơ tấn công 

có thể xảy ra đối với các phần mềm, từ đó có các giải pháp đảm 

bảo an toàn cho phần mềm. Nâng cao ý thức của học sinh đối với 

việc đảm bảo an toàn thông tin cho các phần mềm do mình tham 

gia phát triển. 

 

2 4 Đánh giá tham dự lớp, 

thuyết trình,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

39 Phân tích mã 

đôc̣ 

Học phần nhằm giúp sinh viên có kiến thức về mã độc trên máy 

tính: thế nào là mã độc, nguyên lý hoạt động của mã độc, các 

phương pháp phân tích mã độc, và sử dụng các công cụ thích hợp 

để phân tích mã độc cho phù hợp. 

2 6 Đánh giá tham dự lớp, thi 

giữa kỳ,  Đánh giá cuối kì 

tự luận 

40 Phân tích và 

thiết kế hệ 

thống hướng 

đối tượng 

 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về 

phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin bằng phương pháp 

hướng đối tượng, có khả năng phân tích và thiết kế các vấn đề cụ 

thể. Áp dụng phương pháp hướng cấu trúc để xây dựng kiến trúc 

tổng thể của một hệ thống thông tin. 

2 4 Đánh giá tham dự lớp, 

thuyết trình bài tập lớn,  

Đánh giá cuối kì tự luận 

41 Quản lý phiên 

bản phần mềm 

 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý phiên bản phần 

mềm và kỹ năng tích hợp tiến trình quản lý phiên bản phần mềm 

vào quy trình sản xuất phần mềm. 

2 3 Đánh giá tham dự lớp, 

giữa kỳ thực hành trên 

máy tính  Đánh giá cuối 

kì trắc nghiệm 

42 Chương trình Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu nguyên lý của một chương 3 3 Đánh giá tham dự lớp, 



dịch 

 

trình dịch, tổng quan về các loại chương trình dịch; nắm được 

cấu trúc các thành phần của một chương trình dịch; hiểu lý thuyết 

về xây dựng chương trình dịch; có khả năng tự xây dựng được 

các thành phần trong chương trình dịch, tập trung vào: phân tích 

từ vựng, phân tích cú pháp. 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì trắc nghiệm 

43 Xử lý ảnh 

 

Trình bày được các vấn đề về thu nhận và biểu diễn ảnh số, các 

kỹ thuật cơ bản về tăng cường ảnh, xử lý nhiễu, xác định biên 

ảnh, nén ảnh và một số ứng dụng; Có thể cài đặt một số kỹ thuật 

xử lý ảnh số, đọc hiểu được một số  hệ thống xử lý ảnh số, tiếp 

cận được các vấn đề ứng dụng của xử lý ảnh trong một số ứng 

dụng thực tế. 

2 7 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì trắc nghiệm 

44 Đồ họa máy 

tính 

 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản 

trong đồ họa máy tính; Các lĩnh vực ứng dụng của đồ họa máy 

tính; hiểu được quy trình đồ họa máy tính từ khâu mô hình hóa 

cho đến khi hiển thị được trên màn hình sử dụng OpenGL. 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì trắc nghiệm 

45 Trí tuệ nhân tạo 

 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm được một số khái niệm cơ 

bản về trí tuế nhân tạo; Trình bày được các kỹ thuật, giải thuật 

được cung cấp cho các bài toán tìm kiếm; Trình bày được hình 

thức biểu diễn tri thức và quy trình xử lý tri thức, quy trình ứng 

dụng xây dựng hệ chuyên gia. Trình bày được mô hình mạng no-

ron và giải thuật di truyền. 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì  

46 Học máy Học phần nhằm giúp sinh viên nắm được một số khái niệm cơ 

bản về Học máy để  nghiên cứu, phát triển những chương trình 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 



máy tính thông minh có khả năng học thông qua dữ liệu được 

cung cấp. Sinh viên trình bày được nguyên lý, các khái niệm cơ 

bản của học máy; trình bày được một số mô hình và kỹ thuật học 

máy như kỹ thuật học thống kê, học có giám sát, học không có 

giám sát cho các bài toán phân loại, nhận dạng, hồi quy, dự đoán; 

Vận dụng xây dựng được những chương trình máy tính có khả 

năng học cho những hệ thống thông minh, ứng dụng trong một số  

bài toán thực tế. 

kì 

47 Chuyên đề: 

Phân tích và xử 

lý dữ liệu 

 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm, phương 

pháp và công cụ cần thiết để giải quyết các bài toán thực tế về phân 

tích dữ liệu, gồm: thu thập và quản lý dữ liệu, phân tích thống kê 

mô tả, lựa chọn đặc trưng và giảm chiều cho dữ liệu lớn, phân loại 

và dự đoán sử dụng các mô hình học máy, bài toán với dữ liệu phi 

số (ký tự, ký hiệu). Các bộ dữ liệu thực trong các lĩnh vực khác 

nhau sẽ được sử dụng để phân tích, đánh giá các thuật toán.  

 

2 7 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

48 Thiết kế giao 

diện web 

 

Học phần nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về sử dụng 

máy tính và phần mềm Photoshop để hiệu chỉnh ảnh và thiết kế 

giao diện giao diện web; Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề 

nghiệp, có ý thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt 

đời. 

2 4 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

49 Phát triển web 

front-end 

 

Học phần nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về sử dụng 

HTML5 API, một số kỹ thuật CSS nâng cao, JavaScript 

frameworks  trong phát triển web để xây dựng được ứng dụng 

3 4 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 



web front-end cỡ vừa và lớn; Có tinh thần trách nhiệm và đạo 

đức nghề nghiệp, có ý thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự 

học tập suốt đời; Rèn luyện được kỹ năng phân tích và làm việc 

theo nhóm 

50 Phát triển web 

front-end 2 

 

Học phần nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về sử dụng 

HTML5 API, một số kỹ thuật CSS nâng cao, JavaScript 

frameworks  trong phát triển web để xây dựng được ứng dụng 

web front-end cỡ vừa và lớn; Có tinh thần trách nhiệm và đạo 

đức nghề nghiệp, có ý thức tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự 

học tập suốt đời; Rèn luyện được kỹ năng phân tích và làm việc 

theo nhóm 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

51 Phát triển web 

back-end 

 

Hiểu, giải thích, trình bày lại được vai trò, nguyên lý và cách 

thức hoạt động của ứng dụng web back-end. Cài đặt và triển khai 

được ứng dụng web back-end cỡ nhỏ. 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

52 Phát triển web 

back-end 2 

 

Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng 

các ứng dụng web back-end cỡ vừa và lớn. 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

53 Kỹ thuật truyền 

số liệu 

 

Học phần giúp sinh viên thấy rõ vai trò quan trọng của truyền số 

liệu trong đời sống hiện đaị. Sinh viên phân biệt một cách chính 

xác giữa thông tin và tín hiệu, chuyển đổi tín hiệu cho phù hơp̣ 

với muc̣ đích và phù hơp̣ với đường truyền vật lý, số hóa các 

daṇg tín hiệu, xử lý các daṇg tín hiệu số. Hiểu biết một cách tổng 

quát về maṇg số liệu để tổ chức truyền đi trong maṇg sao cho có 

2 4 Đánh giá tham dự lớp, bài 

tập lớn, Đánh giá cuối kì 



hiệu quả. 

54 Thiết kế mạng 

máy tính 

 

Học phần hướng dẫn quy trình và cách thực hiện thiết kế mạng 

máy tính của các cơ quan, doanh nghiệp. Các bước từ khảo sát 

nhu cầu, thực trạng, đến thiết kế mạng logic rồi thiết kế mạng vật 

lý, cuối cùng là kiểm thử, tối ưu mạng và viết tài liệu kỹ thuật 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

55 Quản trị mạng 

 

Học phần hướng dẫn cách thực hiện cấu hình địa chỉ IP phiên 

bản 4 (IPv4), cấu hình địa chỉ IP phiên bản 6 (IPv6), dịch vụ cấp 

địa chỉ IP tự động (DHCP), dịch vụ phân giải tên miền (DNS). 

Sử dụng chính sách nhóm (group policy) để triển khai các phần 

mềm trên máy client, áp dụng các chính sách nhóm trong việc 

tăng cường an ninh mạng 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

56 Lập trình mạng 

 

Học phần giúp học viên hiểu các thành phần của một ứng dụng 

mạng, biết cách sử dụng các lớp được cung cấp sẵn bởi J2SE. 

Xây dựng được các ứng dụng khác nhau: ứng dụng nền web 

(JSP, servlet), ứng dụng cơ sở dữ liệu (JDBC) và một số loại ứng 

dụng khác 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

57 Truyền thông 

đa phương tiện 

 

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản của truyền thông đa 

phương tiện, sử dụng một số công cụ thiết kế và biên tập các nội 

dung đa phương tiện. Hiểu một số kỹ thuật nén dữ liệu đa 

phương tiện. Thực hành nén ảnh đơn giản 

3 8 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

58 Nguyên lý 

truyền thông 

không dây 

 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng để 

phân tích và đánh giá được các đặc điểm, ưu nhược điểm của các 

kỹ thuật mạng không dây, các vấn đề tổn thất trên đường truyền 

2 8 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 



và các phương pháp khắc phục. Thiết kế và triển khai được mạng 

không dây từ quy mô nhỏ đến mạng tế bào diện rộng. 

59 Hệ điều hành 

nguồn mở 

 

Học viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học vào xử lý và giải 

quyết một số vấn đề quan trọng trong hệ điều hành họ Linux. 

Thực hiện cài đặt được các thuật toán và các hàm API để điều 

khiển những hoạt động của hệ điều hành Linux. Ứng dụng phân 

tích thiết kế hệ thống, kỹ năng lập trình trên một ngôn ngữ lập 

trình cụ thể, kỹ năng kiểm thử để thể hiện được các thuật toán mô 

phỏng hoạt động của hệ điều hành. Hình thành năng lực làm việc 

theo nhóm; làm việc và nghiên cứu độc lập, cần cù, chính xác, 

sáng tạo và có hệ thống. 

2 8 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

60 Game và các 

kỹ thuật thiết 

kế 

 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng để 

tóm tắt được các bước trong quá trình thiết kế game, thống kê lại 

các yêu cầu để có thể hoàn thành một video game hoàn chỉnh. 

Biết cách sử dụng một game engine cụ thể để thiết kế và hoàn 

thiện game. 

3 8 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì 

61 Hệ thống thông 

tin quản lý 

 

Học phần nhằm đào tạo sinh viên những kiến thức và kỹ năng 

xây dựng, khai thác, quản lý Hệ thống thông tin (HTTT), đặc biệt 

tập trung vào phần mềm quản lý Hệ thống thông tin cho các tổ 

chức doanh nghiệp. Với mục tiêu chung, sinh viên sau khi tốt 

nghiệp nắm vững kiến thức và thông thạo kỹ năng, có thể làm 

việc trong lĩnh vực quản lý Hệ thống thông tin. 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì thi tự luận 

62 Hệ hỗ trợ ra Học phần nhằm đào tạo sinh viên những kiến thức và kỹ năng 3 6 Đánh giá tham dự lớp, 



quyết định xây dựng các Hệ hỗ trợ ra quyết định nhằm quản lý, khai thác Hệ 

thống thông tin hiệu quả hơn, đặc biệt tập trung vào phần mềm 

hỗ trợ ra quyết định cho các tổ chức doanh nghiệp. 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì thi tự luận 

63 Thiết kế và 

Quản lý dự án 

CNTT 

 

Học phần giúp sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về dự án 

và quản lý dự án nói chung và đặc biệt nắm vững quy trình xác 

định một dự án CNTT. Học phần giúp sinh viên hiểu và vận dụng 

được quy trình quản lý rủi ro trong các dự án CNTT. Học phần 

cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về luật Đấu thầu 

và luật CNTT của nước CHXHCN Việt Nam để có thể vận dụng 

trong việc tổ chức hoặc tham gia đấu thầu các dự án CNTT. 

 

2 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì thi tự luận 

64 Các mô hình 

toán tài chính 

và ứng dụng 

 

Học phần nhằm giúp sinh viên áp dụng và phân tích được một số 

tính toán tài chính vào một số nghiệp vụ thường gặp trong giao 

dịch tài chính. Học phần giúp sinh viên có hiểu biết cơ bản về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong tính toán tài chính, vận dụng 

những kiến thức của các mô hình toán tài chính vào giải các bài 

toán thực tế. 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì thi tự luận 

65 Cơ sở dữ liệu 2 

 
Học phần giúp sinh viên hiểu được nguyên lý của các hệ CSDL 

mới: đó là CSDL phân tán, CSDL suy diễn và CSDL mờ. Đây là 

những hệ CSDL được ứng dụng nhiều trong thực tế. Học phần 

cũng giúp sinh viên biết phân tích thiết kế một CSDL và lựa chọn 

mô hình CSDL phù hợp.  

 

3 6 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì thi tự luận 

66 Cơ sở mã hóa 

thông tin 

 

Học phần giúp sinh viên hiểu được quá trình mã hóa và giải mã 

trong hệ thống  tryền tin kỹ thuật số. Sinh viên biết cách mã hóa 

một thông điệp khi gửi đi, biết cách phát hiện lỗi và sửa lỗi trong 

2 4 Đánh giá tham dự lớp, 

kiểm tra giữa kỳ, Đánh 

giá cuối kì thi tự luận 



quá trình nhận tin. Biết áp dụng một số bộ mã thông dụng để mã 

hóa và truyền tin trong thực tế. 

67 Lập trình 

Python 

 

Học phần nhằm đào tạo sinh viên kỹ năng lập trình ứng dụng 

trong Xử lý dữ liệu, Thống kê tóm tắt, Học máy, Khai phá dữ 

liệu, khai thác Hệ thống thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp. 

Với mục tiêu chung, sinh viên sau khi tốt nghiệp nắm vững kiến 

thức, kỹ năng lập trình, có thể làm việc trong lĩnh vực phần mềm 

Hệ thống thông tin. 

3 3 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập lớn, Đánh giá cuối 

kì thi trên phòng máy 

68 Logic mờ và 

ứng dụng 

 

Học phần giúp sinh viên áp dụng được các phương pháp suy luận 

logic mờ áp dụng trong các bài toán: phân tích cụm, xây dựng cơ 

sở dữ liệu mờ ứng dụng trong các bài toán cụ thể; có tư duy logic 

để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan trong chuyên 

ngành và trong thực tế.  

 

2 8 Đánh giá tham dự lớp, 

kiểm tra giữa kỳ, Đánh 

giá cuối kì thi tự luận 

69 Hệ cơ sở tri 

thức 

 

Học phần giúp sinh viên trình bày lại khía niệm về tri thức, cách 

thức thu thập và tổ chức, xử lí tri thức, phân loại được các hệ cơ 

sở tri thức. Học phần giúp sinh viên ghi nhớ, trình bày lại và vận 

dụng các phương pháp lập luận tiến, lập luận lùi để suy luận rút ra 

tri tri thức từ các sự kiện, dữ liệu và trên nền tảng các tri thức nhất 

là tri thức không chắc chắn và vận dụng chúng vào các bài toán 

thực tế.  

 

3 7 Đánh giá tham dự lớp, 

kiểm tra giữa kỳ, Đánh 

giá cuối kì thi tự luận 

70 Phân tích dữ 

liệu lớn 

 

Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu về dữ liệu lớn là gì, các công 

cụ, kĩ thuật dung trong nó, áp dụng và phân tích được một số dữ 

liệu lớn từ thực tế và rút ra kết luận về chúng để giúp các tổ chức 

đưa ra các quyết định, thông tin kinh doanh nhằm nâng cao hiệu 

2 8 Đánh giá tham dự lớp, 

kiểm tra giữa kỳ, Đánh 

giá cuối kì thi tự luận 



quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, giải quyết bài 

toán cảnh báo vấn đề về bệnh tật trong chăm sóc sức khỏe. 

71 Tối ưu hóa 

 

Học phần nhằm trang bị cho học viên kiến thức về một số mô 

hình tối ưu hóa, các giải thuật tối ưu cơ bản cho bài toán tuyến 

tính, bài toán tuyến tính nguyên; về kỹ năng sinh viên có thể tính 

toán trực tiếp theo các bước của giải thuật cũng như cài đặt được 

các giải thuật đã học. 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập, thuyết trình. 

Đánh giá cuối kì thi tự 

luận 

72 Khai phá dữ 

liệu 

 

Học phần nhằm đào tạo sinh viên những kiến thức và ứng dụng 

Khai phá dữ liệu vào xây dựng khai thác Hệ thống thông tin, đặc 

biệt tập trung vào phần mềm Khai phá dữ liệu cho các tổ chức 

doanh nghiệp. Với mục tiêu chung, sinh viên sau khi tốt nghiệp 

nắm vững kiến thức và thông thạo kỹ năng, có thể làm việc trong 

lĩnh vực KPDL 

3 5 Đánh giá tham dự lớp, 

bài tập, thuyết trình. 

Đánh giá cuối kì thi tự 

luận 

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Kỹ thuật số Về kiến thức: Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, có hiểu biết 

về các họ IC, các mạch số thông dụng. Biết cách khai thác các phần mềm 

để mô phỏng và thiết kế mạch số. 

Về kỹ năng: Có thể nhận biết, đánh giá và ứng dụng các IC số trong đời 

2 3 Đánh giá tham dự 

lớp, bài tập, thực 

hành,  Đánh giá 



sống. Tạo kỹ năng về thiết kế mạch, tư duy logic khi lắp ráp các mạch 

điện tử số. 

cuối kì tự luận 

2 Mô hình hóa và 

điều khiển 

Về kiến thức Sinh viên nắm được các mô hình điều khiển, phân tích và 

thiết kế các mô hình từ những bài toán cụ thể trong sản xuất và đời sống. 

Về kỹ năng giúp sinh viên thu thập, phân tích, xử lý số liệu để xây dựng 

mô hình hóa mô phỏng của một hệ điều khiển tự động. 

2 3 Đánh giá tham dự 

lớp, bài tập, thực 

hành,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

3 Tư tưởng HCM Học phần nhằm giúp người học có phẩm chất chính tri ̣đúng đắn, có đaọ 

đức và trách nhiêṃ với xã hôị.  

2 6 Đánh giá tham dự 

lớp, thuyết trình, 

Đánh giá cuối kì 

thi tự luận 

4 Triết học Mác-

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về thế giới 

quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và vận dụng các tri 

thức đã học vào hoạt động thực tiễn. 

 

3 1 Đánh giá tham dự 

lớp, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

5 Kinh tế chính trị 

Mác-Lenin 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản cốt lõi của 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới và đất 

nước ngày nay; Hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận diện 

các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước; 

Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin và trách 

nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi tốt 

nghiệp. 

2 2 Đánh giá tham dự 

lớp, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

6 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học và sự vận dụng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

 

2 5 Đánh giá tham dự 

lớp, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 



7 Lịch sử Đảng 

cộng sản VN 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính hệ thống, 

cơ bản về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của 

Đảng từ năm 1930 đến nay và những bài học lớn về sự lãnh đạo của 

Đảng. Hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá, vận dụng nhận 

thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử 

của Đảng. Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử, nâng 

cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; tạo niềm tin của người học đối với 

sự lãnh đạo của Đảng, trở thành công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức 

nghề nghiệp tốt. 

2 7 Đánh giá tham dự 

lớp, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

8 Quản lý môi 

trường 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp kiến thức để sinh viên có thể vận dụng 

các công cụ trong công tác quản lý môi trường  

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về đánh giá, 

phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch, làm việc độc lập và 

làm việc nhóm; kỹ năng tổng hợp tài liệu, viết báo cáo 

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên tự chủ tìm, đọc và nghiên 

cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, cập nhật kiến thức về quản lý 

môi trường 

2 3 Đánh giá tham dự 

lớp, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

9 Tiếng anh bổ trợ Học phần này nhằm hướng dẫn cho sinh viên có thể nhận dạng được cấu 

trúc của bài thi năng lực tiếng Anh bậc B1 theo khung tham chiếu Châu 

Âu; quen thuộc với các dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh bậc B1 

theo khung tham chiếu Châu Âu; quen thuộc và tự tin với dạng đề thi 

năng lực tiếng Anh bậc B1 theo khung tham chiếu Châu Âu 

1 1 Attendance, Mid-

term exam, Final 

exam  

10 Tiếng anh 0 This course aims to provide students with basic English grammar 2 2 Attendance, Mid-



knowledge and the amount of vocabulary needed to communicate in 

simple situations about such familiar topics as introductions, family, daily 

activities, likes & dislikes, and shopping. In terms of skills, the course 

gives students chances to practice their listening, speaking, reading, and 

writing skills with some certain mentioned topics at elementary level. In 

terms of learning responsibility and attitudes, the course helps students to 

build up their love for further English learning in the future. 

term exam, Final 

exam  

11 Tiếng anh 1 - Knowledge: Course provides students with basic English grammar 

knowledge and the amount of vocabulary needed to communicate in 

simple situations about such familiar topics 

- Skills: Course provides students with practising their listening, 

speaking, reading, and writing skills with some certain mentioned topics 

at pre-intermediate level 

- Ethics and Attitude: Course provides students with performing the 

habits of life-long learning 

3 3 Attendance, Mid-

term exam, Final 

exam  

12 Tiếng anh 2 - Knowledge: Course provided for students: some vocabulary and 

grammar to understand factual information and show awareness of 

opinions, attitude and mood in both spoken and written English; some 

basic knowledge of sounds in English, word and sentence stress, and 

intonation.  

- Skills: Course practice for students: different types of speaking tasks and 

interaction: asking for information, expressing simple opinions, offering 

advice in everyday situations; skills to solve listening tasks with spoken 

materials including announcements and discussions about everyday life; 

3 4 Attendance, Mid-

term exam, Final 

exam  



meaning inferencing from signs, and reading comprehension tasks about 

newspaper and magazines; English sentences construction using relevant 

vocabulary and structure correctly. 

- Ethics and Attitude: Course practice for students: self-study skills in 

general and skills for English  materials searching and learning in 

particular. 

13 Tiếng anh chuyên 

ngành CNTT 

This course aims to provide students with a range of common technical 

terms which help them to read and write professional documents in the 

information technology industry; identify and apply common 

grammatical phenomena in specialized English (tenses of verbs, passive 

sentences); access to scientific style in professional documents in English 

within about 1000 words and apply them when writing scientific 

literature on information technology industry in English, present ideas 

related to professional work in English. 

2 5 Attendance, Mid-

term exam, Final 

exam  

14 Tin học cơ sở Học phần giúp sinh viên đạt được các kiến thức cơ bản về Công nghệ 

thông tin, nhận ra các thành phần trong cấu trúc máy tính và mạng máy 

tính; giải thích được về nguyên lý hoạt động của máy tính, nguyên lý tạo 

ra phần mềm, an toàn thông tin và các vấn đề xã hội của công nghệ thông 

tin; khai thác được mạng máy tính và Internet cho nghề nghiệp; tóm tắt 

được nguyên lý và phương pháp lập trình, áp dụng để lập trình giải các 

bài toán đơn giản. Học phần này cũng giúp sinh viên sử dụng được máy 

tính và các phần mềm xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu ở mức căn 

bản. 

3 1 Đánh giá tham dự 

lớp, đánh giá bài 

tập, giữa kỳ thi tự 

luận trên máy 

tính, cuối kỳ thi 

tự luận và trắc 

nghiệm trên máy 

tính 

15 Đại số tuyến tính Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ bản của 3 1 Đánh giá tham dự 



đại số tuyến tính (ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không 

gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận), có khả năng vận dụng 

các kiến thức đó để mô hình hóa các bài toán đơn giản trong liĩnh vực 

công nghệ thông tin; hình thành thói quen tư duy logic khi giải quyết các 

vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và trong thực tế; từ đó 

có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

lớp, làm bài tập, 

thi giữa kỳ tự 

luận, thi cuối kỳ 

tự luận 

16 Điện tử ứng dụng 

trong tin học 

Học viên có thể xác định được và trình bày lại nguyên lý chung của các 

mạch điện tử cơ bản. Biết cách sử dụng sensor trong một số ứng dụng trong 

nông nghiệp. Thực hiện thiết kế mạch và mô phỏng trên phần mềm protues. 

Học viên nhận biết và phân loại chính xác các linh kiện điện tử cơ bản. Biết 

phân tích mạch điện đã học và thiết kế mạch cơ bản chạy mô phỏng trên 

phần mềm Proteus. Học viên có thái độ nghiêm túc trong học tập, lắng nghe 

kỹ hướng dẫn trong thực hành. Luôn cần cù, tỉ mỉ, chính xác, có thái độ 

hợp tác tốt trong các nhóm thực hành.  

 

2 2 Đánh giá tham dự 

lớp, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

17 Kiến trúc máy 

tính và vi xử lý 

Học phần nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về phân tích cơ chế 

hoạt động của các thành phần hệ thống máy tính, đánh giá được hiệu quả 

của các phương pháp quản lý, truy cập bộ nhớ và trao đổi dữ liệu với thiết 

bị ngoại vi. Sinh viên thành thạo lắp ráp máy tính thế hệ mới, phối ghép 

các thành phần cơ bản của máy tính với nhau để hoạt động tốt. Có thái độ 

hợp tác trong nhóm; Làm việc, cần cù, chính xác, có hệ thống. 

3 2 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

bằng báo cáo,  

Đánh giá cuối kì 

thi trắc nghiệm 

18 Toán rời rạc 
Học phần trình bày các vấn đề của Lý thuyết tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và một 

số khái niệm cơ bản về Toán Logic; Bao gồm nhiều bài tập giúp học sinh 

rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và vận dụng kiến thức lý thuyết đã học 

vào một số bài toán thực tế.  

3 2 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa kì 



 tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

19 Toán giải tích Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của giải 

tích như tích phân của hàm một biến,cực trị của hàm nhiều biến, tích phân 

kép, chuỗi số và chuỗi hàm,  phương trình vi phân. Trên cơ sở đó, sinh 

viên có thể học tiếp các học phần sau về toán cũng như các môn kỹ thuật 

khác, góp phần tạo nền tảng cơ bản cho kỹ sư các ngành công nghệ. 

3 1 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa kì 

tự luận,  Đánh giá 

cuối kì tự luận 

20 Vật lý cơ nhiệt Học phần cung cấp cho người những kiến thức cơ bản về các quy luật vận 

động cơ học và nhiệt học của vật chất, áp dụng vào giải thích các hiện 

tượng trong tự nhiên và trong cuộc sống. Học phần này cũng giúp người 

học tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở để học tập các môn chuyên ngành, 

rèn luyện kỹ năng tự giác học tập, xây dựng bản tính kiên định và lập 

trường vững vàng tự giải quyết vấn đề. 

2 1 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì  

21 Vật lý điện quang Học phần nhằm cung cấp cho người học đạt được những kiến thức cơ bản 

về các hiện tượng liên quan đến các quy luật vận động điện từ và quang 

học để người học hiểu rõ và có thể vận dụng các kiến thức đó trong 

nghiên cứu chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Học 

phần này cũng giúp người học tiếp thu kiến thức khoa học, rèn luyện kỹ 

năng tự giác học tập, xây dựng bản tính kiên định và lập trường vững 

vàng tự giải quyết một vấn đề đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc theo 

nhóm sinh viên. 

3 1 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì  

22 Cơ sở dữ liệu Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về cơ sở dữ liệu (CSDL); lý giải được ưu điểm và vai trò của CSDL trong 

phần mềm; Phát hiện được các tập thực thể, mối quan hệ giữa các tập thực 

3 2 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 



thể; Thiết kế được CSDL quan hệ cho các bài toán; Vận dụng lý thuyết 

thiết kế CSDL để thiết kế CSDL ở các dạng chuẩn 3NF, BCNF; kiểm tra, 

đánh giá dạng chuẩn CSDL của một bài toán; sử dụng được cơ bản SQL. 

Về kỹ năng: Kỹ năng sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu 

Thái độ: Có trách nhiệm đối với tập thể và nghiêm túc trong học tập. Có 

tinh thần học tập tích cực. 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì  

23 Nguyên lý hệ 

điều hành 

 Học viên có thể xác định được và trình bày lại nguyên lý chung của các 

hệ điều hành. Phân loại và so sánh được điểm giống nhau và khác nhau 

về nguyên lý giữa các họ hệ điều hành điển hình. Thực hiện cài đặt được 

các thuật toán mô phỏng những hoạt động của hệ điều hành. Phân tích và 

đánh giá được ưu và nhược điểm của các giải thuật và kỹ thuật ứng dụng 

trong các hệ điều hành. Ứng dụng phân tích thiết kế hệ thống, kỹ năng lập 

trình trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể, kỹ năng kiểm thử để thể hiện 

được các thuật toán mô phỏng hoạt động của hệ điều hành. Thái độ hợp 

tác trong nhóm; Làm việc độc lập/nhóm, cần cù, tỉ mỉ, chính xác, có hệ 

thống. 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì  

24 Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật 

Học phần nhằm giúp sinh viên giải thích được vai trò của cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật trong lập trình máy tính, giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc 

dữ liệu, cấu trúc lưu trữ và giải thuật; phân biệt được cấu trúc dữ liệu và cấu 

trúc lưu trữ; tóm tắt được các bước thiết kế giải thuật, phân tích, đánh giá được 

các giải thuật đơn giản; tóm tắt, giải thích được về các cấu trúc dữ liệu thông 

dụng và các phép toán trên các cấu trúc dữ liệu đó; tóm tắt, đánh giá độ phức 

tạp của các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm; lựa chọn được cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật phù hợp với bài toán cần giải quyết. Học phần cũng nhằm giúp sinh 

viên sử dụng được cách viết giải thuật bằng giả mã và chuyển từ giả mã thành 

chương trình; đồng thời cũng rèn sinh viên ý thức tuân thủ quy định nội bộ, 

3 3 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì  



chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm đối với nghề nghiệp, trách 

nhiệm đối với tập thể, tuân thủ các nguyên tắc về an toàn nghề nghiệp, trách 

nhiệm bảo vệ môi trường, có tinh thần khởi nghiệp và học tập suốt đời. 

 

25 Kỹ thuật lập trình Học phần nhằm Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật 

lập trình, giúp sinh viên: Tóm tắt các kiến thức tổng quan về kỹ thuật lập 

trình; Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C để xây dựng chương 

trình giải quyết các bài toán cụ thể.  

Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C, 

xây dựng các chương trình giải quyết các bài toán cụ thể.  

Rèn luyện năng lực tự chủ và trách nhiệm cho sinh viên, giúp sinh viên: Ý 

thức về trách nhiệm cá nhân đối với việc học tập, tuân thủ các yêu cầu, các 

quy định chung; Tích cực, chủ động, tự học tập, tích lũy kiến thức và nâng 

cao trình độ bản thân. 

 

3 2 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

26 Thực hành 

CTDL&GT 

Học phần nhằm giúp sinh viên thực hành lập trình cài đặt các cấu trúc dữ 

liệu và giải thuật đã học; biết lựa chọn cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho 

bài toán cụ thể; thực hiện thành thạo việc chuyển từ giả mã thành chương 

trình C/C++; sử dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong 

lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ để tạo ra chương trình cho một bài toán 

cụ thể. Ngoài ra, qua thực hành lập trình, học phần cũng giúp sinh viên 

giải thích được vai trò và tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

trong việc xây dựng phần mềm; đồng thời rèn sinh viên ý thức tuân thủ 

quy định nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm đối với 

nghề nghiệp, trách nhiệm đối với tập thể, tuân thủ các nguyên tắc về an 

1 3 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 



toàn nghề nghiệp, trách nhiệm bảo vệ môi trường, có tinh thần khởi 

nghiệp và học tập suốt đời. 

27 Phân tích và thiết 

kế hệ thống 

- Về kiến thức:  

Sinh viên có thể xác định và trình bày tóm tắt lại các phương pháp và hướng 

phát triển hệ thống, quy trình xây dựng và phát triển một phần mềm, các 

công việc và nhiệm vụ trong giai đoạn phân tích và phát triển hệ thống, 

trong đó tập trung vào phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng. 

- Về kỹ năng:  

Sinh viên có thể thực hiện phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin có 

quy mô vừa và nhỏ. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

 Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm việc theo nhóm, nghiêm túc, chủ động 

tìm hiểu các kiến thức bổ sung trong quá trình học tập. 

 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

28 Mạng máy tính -Về kiến thức:  

Sinh viên có thể xác định và trình bày tóm tắt lại những kiến thức cơ bản 

về kiến trúc và nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, trong đó tập trung 

vào kiến trúc của mạng Internet và nguyên lý hoạt động của các giao thức 

trong mạng Internet. 

-Về kỹ năng:  

Sinh viên có thể thực hiện phân tích gói tin của các tầng giao thức khác 

nhau, thiết kế mạng máy tính đơn giản thông qua công cụ mô phỏng; thực 

hành cài đặt và cấu hình một số thiết bị mạng. 

-Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm việc theo nhóm, cần cù, tỉ mỉ, chính xác, 

có hệ thống, chủ động tìm hiểu các kiến thức bổ sung trong quá trình học 

3 3 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 



tập. 

 

29 An toàn thông tin Học phần nhằm giúp cho sinh viênnắm được kiến thức nền tảng về mật 

mã học và các mô hình đảm bảo an toàn thông tin. Cụ thể là thuật toán và 

mô hình các hệ mật mã từ hệ mật mã cổ điển đến các hệ mật mã khóa 

công khai, chữ ký số.Các mô hình xác thực thực thể, an toàn và toàn vẹn 

dữ liệu. 

2 5,7 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

30 Truyền dữ liệu - Về kiến thức: Học phần giúp sinh viên hiểu vai trò quan trọng của truyền 

số liệu trong đời sống hiện đaị; hiểu cách chuyển đổi tín hiệu cho phù hơp̣ 

với muc̣ đích và phù hơp̣ với đường truyền vật lý, số hóa các daṇg tín 

hiệu, xử lý các daṇg tín hiệu số; hiểu biết một cách tổng quát về maṇg số 

liệu để tổ chức truyền đi trong maṇg sao cho có hiệu quả. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp; có trách nhiệm với nghề nghiệp, tập thể; có tinh thần tự học hỏi 

và học tập suốt đời. 

 

3 3 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

31 Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu 

Học phần nhằm: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, 

giúp sinh viên: Tóm tắt các kiến thức tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu; Vận dụng các kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 

và ngôn ngữ T-SQL trong thiết kế, quản trị cơ sở dữ liệu cho các bài toán 

thực tế.  

 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

32 Xử lý tín hiệu số Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tín hiệu và hệ 

thống, các phép biến đổi cơ bản dùng trong xử lý tín hiệu số như biến đổi 

2 5 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 



Z, biến đổi Fourier, biến đổi FFT, các phương pháp tổng hợp bộ lọc FIR, 

IIR và cấu trúc bộ lọc. Đồng thời, học phần giúp sinh viên ứng dụng các 

phép xử lý các dãy số để có được các thông tin cần thiết như phân tích, 

tổng hợp mã hóa, biến đổi tín hiệu sang dạng mới phù hợp với hệ thống. 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

33 Lập trình hướng 

đối tượng 

Học phần nhằm giúp sinh viên phân biệt được lập trình hướng đối tượng 

với lập trình cấu trúc; giải thích được những điểm mạnh và các lợi ích mà 

lập trình hướng đối tượng đem lại; tóm tắt, giải thích được về các nội 

dung của phương pháp lập trình hướng đối tượng; tóm tắt được các bước 

phân tích và thiết kế chương trình theo hướng đối tượng; thực hiện phân 

tích và thiết kế được chương trình theo hướng đối tượng; tạo ra được 

chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C/C++. Học phần cũng góp 

phần rèn luyện sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ 

luật; có tư duy logic và sáng tạo; có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, 

trách nhiệm đối với tập thể, tuân thủ các nguyên tắc về an toàn nghề 

nghiệp, trách nhiệm bảo vệ môi trường, có tinh thần khởi nghiệp và học 

tập suốt đời. 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

34 Linux và phần 

mềm nguồn mở 

Học phần giúp sinh viên tóm tắt, phân biệt được thế nào là phần mềm 

nguồn mở, các ưu và nhược điểm của phần mềm nguồn mở mang lại, tóm 

tắt được nội dung một số giấy phép phần mềm nguồn mở phổ biến; giải 

thích được tại sao phải tuân theo các quy định khi phát triển phần mềm 

nguồn mở, so sánh một số phần mềm nguồn mở tiêu biểu với các phần 

mềm nguồn đóng cùng loại. Sinh viên cũng tóm tắt được các kiến thức cơ 

bản về hệ điều hành Linux, nhận định được các phần mềm ứng dụng và 

3 5 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 



phần mềm dịch vụ cho Linux. Đồng thời học phần này cũng giúp sinh 

viên sử dụng được ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở MySQL 

để xây dựng và phát triển các ứng dụng trong thực tế. 

35 Thiết kế giao diện 

web 

Về kiến thức: Sinh viên củng cố các kiến thức về phân tích hệ thống, nắm 

vững những nguyên lý thiết kế đồ họa cơ bản để thiết kế giao diện website 

thân thiện với người dùng và phù hợp với mục tiêu đề ra của dự án xây 

dựng website. 

Về kĩ năng: Sinh viên có khả năng sử dụng máy tính và phần mềm 

Photoshop để thiết kế giao diện website; Sinh viên có khả năng phân tích 

hệ thống để đề xuất giải pháp về giao diện tốt hơn cho người dùng về mặt 

thẩm mỹ cũng như trải nghiệm thực tế. 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm 

việc độc lập hoặc theo nhóm, chính xác, có hệ thống. 

 

2 3 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

36 Phát triển web 

front end 

Học phần nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về sử dụng các thẻ 

HTML, các lệnh CSS và ngôn ngữ JavaScript để tạo ra các website có tính 

tương tác; Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tích 

lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời; Rèn luyện được kỹ năng 

làm việc theo nhóm 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

37 Phát triển web 

front end 2 

Học phần nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về sử dụng HTML5 

API, một số kỹ thuật CSS nâng cao, JavaScript frameworks  trong phát 

triển web để xây dựng được ứng dụng web front-end cỡ vừa và lớn; Có 

tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tích lũy kinh 

nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời; Rèn luyện được kỹ năng phân tích 

và làm việc theo nhóm 

3 6 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 



38 Phát triển web 

back-end 

Hiểu, giải thích, trình bày lại được vai trò, nguyên lý và cách thức hoạt 

động của ứng dụng web back-end. Cài đặt và triển khai được ứng dụng 

web back-end cỡ nhỏ. 

3 5 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

39 Phát triển web 

back-end 2 

Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng các ứng 

dụng web back-end cỡ vừa và lớn. 

3 7 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

40 Thiết kế mạng 

máy tính 

Về kiến thức: Học viên có thể phân loại một số mô hình mạng, phân biệt 

các thiết bị mạng theo chức năng, phương pháp thiết kế và cấu hình. 

Về kĩ năng: Đề xuất, thiết kế một số loại mạng máy tính khác nhau; Cấu 

hình các switch và router của Cisco và một số thiết bị mạng khác. 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có tinh thần học tập, có ý thức 

trách nhiệm với tập thể. 

 

3 7 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

41 Quản trị mạng Về kiến thức: Xác định rõ nhu cầu trước khi triển khai hệ thống mạng, các 

dịch vụ cần triển khai với từng hệ thống cụ thể. 

Về kĩ năng: Triển khai được các dịch vụ cơ bản như DNS, DHCP, cấu hình 

địa chỉ IP, sử dụng các đối tượng chính sách nhóm để triển khai phần mềm 

và tăng cường an ninh cho hệ thống mạng sử dụng hệ điều hành Windows. 

 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm 

việc độc lập hoặc theo nhóm, chính xác, có hệ thống. 

 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 



42 Lập trình mạng Về kiến thức: Xác định được các thành phần cơ bản của một ứng dụng 

mạng, biết cách lựa chọn các giao thức phù hợp mới mỗi ứng dụng. 

Về kĩ năng: Sử dụng các lớp được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình Java để 

xây dựng các ứng dụng mạng theo mô hình chủ-khách và các ứng dụng nền 

web. 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm 

việc độc lập hoặc theo nhóm, chính xác, có hệ thống. 

 

3 5 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

43 Truyền thông đa 

phương tiện 

Học phần cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản của truyền 

thông đa phương tiện, sinh viên nắm được một số kỹ thuật nén dữ liệu đa 

phương tiện. Học phần này giúp sinh viên biết sử dụng một số công cụ 

thiết kế, biên tập và nén các nội dung đa phương tiện. Học phần này giúp 

sinh viên biết cách làm một dự án truyền thông đa phương tiện. Học phần 

này cũng hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng tự giác học tập, xây dựng 

bản tính kiên định và lập trường vững vàng tự giải quyết một vấn đề, rèn 

luyện kỹ năng làm việc theo nhóm sinh viên. 

3 5 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

44 An ninh mạng và 

hệ điều hành 

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: 

Nhận biết được các lỗ hổng và nguy cơ an toàn thông tin trên môi trường 

mạng máy tính 

Hiểu và vận dụng các kiến thức của môn học để phát hiện các lỗ hổng 

trên các giao thức, dịch vụ mạng và đưa ra giải pháp phù hợp để hạn chế 

những nguy cơ này. 

Có kỹ năng cơ bản phân tích, tấn công và phòng ngự với các lỗ hổng 

trong môi trường máy tính và mạng máy tính và hệ điều hành. 

 

3 7 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 



45 Giám sát mạng 

máy tính 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên 

Về kiến thức: Xác định rõ các nguy cơ và tác hại đối với mạng máy tính, 

các phương pháp và công cụ giám sát. 

Về kĩ năng: Sử dụng được một số công cụ dòng lệnh và công cụ đồ họa để 

thu thập, phát hiện, phân tích được nguy cơ đối với mạng máy tính. 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm 

việc độc lập hoặc theo nhóm, chính xác, có hệ thống. 

 

3 7 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

46 Lập trình Python Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ 

lập trình Python, giúp sinh viên hiểu và sử duṇg các kiểu dữ liệu tập hơp̣ 

trong Python, có đươc̣ các kỹ năng lập trình hướng đối tươṇg, phân chia 

module chức năng và các kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng bằng ngôn 

ngữ Python.  

 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

47 Nguyên lý điện tử 

truyền thông 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nguyên lý điện 

tử trong truyền thông: Cơ sở lý thuyết phân tích mạch điện tử; Bộ lọc với 

các linh kiện điện tử thụ động R, L, C. Điode bán dẫn; Bộ khuếch đại 

OpAmp và ứng dụng; Khuếch đại tín hiệu sử dụng transitor và ứng dụng; 

Cơ sở toán học phép biến đổi Fourie và Hilbert; Nghiên cứu cấu trúc 

mạch điện trong điều biến biên độ; Cấu trúc mạch điện trong điều biến 

tần số; Tìm hiểu các phần mềm chuyên dụng trong mô phỏng và thiết kế 

mạch điện tử. Học phần này cũng hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng tự 

giác học tập, xây dựng bản tính kiên định và lập trường vững vàng tự giải 

quyết một vấn đề, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm sinh viên. 

3 4 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 



48 Truyền thông số 

và mã hóa 

- Về kiến thức: 

+ Nắm được các kiến thức tổng quan về lý thuyết tín hiệu và hệ thống, các 

chức năng của một hệ thống truyền thông số. 

+ Nắm được các kỹ thuật mã hóa dạng sóng, các kỹ thuật ghép kênh và đa 

truy cập, các dạng mã đường truyền, các phương pháp điều chế số cũng 

như các phương pháp đánh giá tỷ số lỗi bit (BER) của các kỹ thuật điều chế 

này 

- Về kỹ năng:  

+ Áp dụng các kiến thức về tín hiệu và hệ thống để giải các bài toán. 

+ Biết sử dụng một số phần mềm mô phỏng các kỹ thuật điều chế số, mô 

tả các loại mã đường truyền. 

 

3 6 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

49 Truyền thông 

quang 

Học phần nhằm cung cấp cho người học đạt được những kiến thức về các 

phần tử cơ bản cấu thành hệ thống truyền thông quang, các tham số và 

nguyên lý vận hành hệ thống. Trên cơ sở đó tiếp cận kỹ thuật công nghệ 

để xây dựng cơ sở hạ tầng truyền tải cho các mạng truyền thông. Đáp ứng 

kiến thức trong nghiên cứu chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông 

dữ liệu. Học phần này cũng giúp người học tiếp thu kiến thức khoa học, 

rèn luyện kỹ năng tự giác học tập, xây dựng bản tính kiên định và lập 

trường vững vàng tự giải quyết một vấn đề đồng thời rèn luyện kỹ năng 

làm việc theo nhóm sinh viên. 

3 7 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 

kì 

50 Truyền thông vệ 

tinh và vô tuyến 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản truyền thông 

qua vệ tinh: Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin vệ tinh vô tuyến ở 

Việt Nam và thế giới; Phân tích chuyển động của vệ tinh trong không 

gian; Tìm hiểu cấu trúc của hệ thống vệ tinh thông tin; Nguyên tắc truyền, 

3 6 Đánh giá tham dự 

lớp, Đánh giá kết 

quả bài thi giữa 

kì,  Đánh giá cuối 



dẫn thông tin qua mạng vệ tinh; Đặc điểm của anten trên trạm vệ tinh và 

trên trạm mặt đất; Các quá trình vật lý dẫn tới suy hao tín hiệu trên kênh 

truyền; Xây dựng phương trình truyền tín hiệu, đánh giá tỉ số tín hiệu trên 

nhiễu; Xử lý thông tin và đa truy cập thông tin vệ tinh; Thiết bị phát - 

đáp; Cấu trúc trạm mặt đất và định vị GPS. Học phần này cũng hỗ trợ 

người học rèn luyện kỹ năng tự giác học tập, xây dựng bản tính kiên định 

và lập trường vững vàng tự giải quyết một vấn đề, rèn luyện kỹ năng làm 

việc theo nhóm sinh viên. 

kì 

51 Các hệ thống 

truyền thông hiện 

đại 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tín hiệu số. Tín 

hiệu tương tự.  Phép biến đổi Fourie và áp dụng các phép biến đổi này để 

phân tích phổ tín hiệu. Các phương pháp điều biến theo biên độ, theo góc 

và theo pha. Các nguồn nhiễu và đánh giá tác động của các nguồn nhiễu 

lên hệ thống truyền thông. Học phần này cũng hỗ trợ người học rèn luyện 

kỹ năng tự giác học tập, xây dựng bản tính kiên định và lập trường vững 

vàng tự giải quyết một vấn đề, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm 

sinh viên. 

3 6 Đánh giá kết quả 

bài thi giữa kì,  

Đánh giá cuối kì 

52 Định tuyến và 

chuyển mạch 

- Về kiến thức:  

Sinh viên có thể xác định và trình bày tóm tắt lại những kiến thức cơ bản 

về định tuyến và chuyển mạch: định tuyến tĩnh và định tuyến động, chuyển 

mạch trong mạng LAN, mạng LAN ảo (VLAN), danh sách kiểm soát thiết 

bị truy cập (ACL), phiên dịch địa chỉ mạng (NAT). 

-Về kỹ năng:  

Sinh viên có thể thực hiện các cài đặt định tuyến và chuyển mạch, ACL, 

NAT. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

3 5 Đánh giá kết quả 

bài thi giữa kì,  

Đánh giá cuối kì 



Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm việc theo nhóm, cần cù, tỉ mỉ, chính xác, 

có hệ thống, chủ động tìm hiểu các kiến thức bổ sung trong quá trình học 

tập. 

 

53 Công nghệ mạng 

không dây 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về maṇg không dây 

(Wireless network - WN), các ứng duṇg của WN, thành phần, cấu trúc cơ 

bản của WN, ky ̃thuật truyền dẫn không dây, các giao thức điều khiển 

truy cập, giao thức điṇh tuyến trên WN. Sinh viên có khả năng đoc̣ hiểu 

các kiến thức mở rộng của môn hoc̣ trong nghiên cứu các vấn đề chuyên 

sâu. Rèn luyện sinh viên có thái độ nghiêm túc và nghiên cứu chuyên sâu 

trong liñh maṇg máy tính, khoa hoc̣ máy tính. 

3 6 Đánh giá kết quả 

bài thi giữa kì,  

Đánh giá cuối kì 

54 Công nghệ IOT 

hiện đại 

-Về kiến thức:  

Sinh viên có thể xác định và trình bày tóm tắt lại những kiến thức cơ bản 

về công nghệ IoT, những kỹ thuật IoT như: Kết nối các đối tượng thông 

minh, Giao thức IP cho tầng mạng IoT, Các giao thức ứng dụng cho IoT, 

Dữ liệu và phân tích cho IoT, Đảm bảo an ninh IoT. Sinh viên cũng có thể 

trình bày những ứng dụng của IoT trong cuộc sống và trong công nghiệp. 

-Về kỹ năng:  

Sinh viên có thể phân tích và thiết kế được những hệ thống IoT đảm bảo 

yêu cầu. 

 

3 7 Đánh giá kết quả 

bài thi giữa kì,  

Đánh giá cuối kì 

55 Công nghệ điện 

toán đám mây 

-Về kiến thức:  

Sinh viên có thể xác định và trình bày tóm tắt lại những kiến thức cơ bản 

về điện toán đám mây (cloud computing), các cơ chế, kiến trúc điện toán 

đám mây, làm việc với môi trường điện toán đám mây. 

3 5 Đánh giá kết quả 

bài thi giữa kì,  

Đánh giá cuối kì 



-Về kỹ năng:  

Sinh viên có thể thiết kế và triển khai được những hệ thống điện toán đám 

mây. 

 

56 Các hệ thống 

phân tán 

Học phần nhằm đào tạo sinh viên những kiến thức lý thuyết các hệ thống 

phân tán, như giải mã các nguyên lý cơ bản trong thiết kế các hệ thống 

phân tán và kỹ năng xây dựng, cũng như sử dụng, lập trình trên các hệ 

thống phân tán. Với mục tiêu chung, sinh viên sau khi tốt nghiệp nắm 

vững kiến thức và thông thạo kỹ năng, có thể làm việc trong lĩnh vực 

mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn. 

3 5 Đánh giá kết quả 

bài thi giữa kì,  

Đánh giá cuối kì 

57 Quản trị mạng 2 Về kiến thức: Hiểu được vai trò của các dịch vụ mạng cơ bản như DHCP, 

web server, database server, DNS, chia sẻ file. 

Về kĩ năng: biết cách triển khai máy tính cài hệ điều hành Ubuntu server, 

quản lý người dùng, quản lý không gian đĩa, kết nối với mạng máy tính, 

cài đặt là quản lý phần mềm, quản lý các tiến trình trong máy tính, chia sẻ 

file trong mạng, cài đặt và quản lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cài và cấu hình 

web server. 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm 

việc độc lập hoặc theo nhóm, chính xác, có hệ thống. 

 

3 7 Đánh giá kết quả 

bài thi giữa kì,  

Đánh giá cuối kì 

 

Ngành Công nghệ thông tin trình độ thạc sĩ 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



1 
Cơ sở dữ liệu 

nâng cao  

Về kiến thức: Giúp học viên nắm được một số cấu 

trúc của các mô hình CSDL nâng cao, biết cách xử lý 

dữ liệu thực tế thường l đa dạng với các thông tin 

không hoàn hảo. 

Về kỹ năng:  Giúp học viên có khả năng thiết kế các 

hệ CSDL nâng cao, biết sử dụng các  ngôn ngữ thao 

tác và truy vấn trên mỗi CSDL này. 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Giúp học viên 

có khả năng tự nghiên cứu, biết cách phân tích dữ liệu 

để lựa chọn mô hình phù hợp. 

  

3   2 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ  

2 
Mạng và truyền 

dữ liệu nâng cao  

 

Áp dụng được các phương pháp truyền số liệu trong 

các môi trường truyền dẫn khác nhau, các phương 

pháp mã hoá số liệu để việc truyền có hiệu quả và 

tin cậy, đáp ứng yêu cầu của ứng dụng. 

Vận dụng được các kiến thức về mạng Internet, 

mạng LAN và mạng LAN không dây (WLAN), các 

phương pháp cải tiến các giao thức giao vận cho 

truyền thông đa phương tiện, làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu và áp dụng các phương pháp đảm bảo 

chất lượng dịch vụ (QoS) cho truyền thông đa 

phương tiện trên mạng Internet 

3  2  

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   



Xây dựng được các mạng LAN, WAN có dây hoặc 

không dây phù hợp với quy mô, nhu cầu nhu cầu sử 

dụng và bảo mật. 

  

3 
Mã hóa và an 

toàn dữ liệu 

Học viên phân biệt được các hệ mã đối xứng, phi đối 

xứng.  

Học viên nhận diện được các khái niệm hàm băm 

mật mã, hiểu rõ và trình bày được về các giao thức 

mật mã,... 

Học viên thực hành mã hóa dữ liệu nhờ các hệ mã 

cũng như sử dụng hàm băm mật mã; thực hành thám 

mã hệ mã RSA, hệ mã phi đối xứng,... 

Ứng dụng các kiến thức được trang bị để mã hóa các 

dữ liệu của bài toán thực tế và có thể giải mã một số 

văn bản mã. 

 

3 4 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

4 
Thuật toán và độ 

phức tạp 

Học viên trình bày lại được các nội dung và độ phức 

tạp của các thuật toán phổ biến như các thuật toán 

sắp xếp, thuật toán tìm kiếm, các thuật toán nhân ma 

trận và nhân nhanh ma trận cũng như các thuật toán 

đệ quy, các thuật toán trong số học như thuật toán 

Euclid, thuật toán Euclid mở trộn. 

Học viên trình bày được cái khái niệm về bài toán 

NP, NP đầy đủ và NP khó. 

Học viên áp dụng được các kiến thức về thuật toán 

để phân tích được độ phức tạp của các thuật toán trên 

đồ thị và các thuật toán số học. 

3 3 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá tiểu luận, đánh giá giữa 

kỳ, đánh giá cuối kỳ   



Học viên có khả năng tính toán và phân tích từng 

bước của các giải thuật được học. 

 

5 
Trí tuệ nhân tạo 

nâng cao 

 Nêu được các chủ đề và khái niệm cơ bản; Trình bày 

được các kỹ thuật, giải thuật được cung cấp cho các 

bài toán tìm kiếm nâng cao; Trình bày được các 

phương pháp xác suất cho lập luận không chắc, một 

số kỹ thuật tính toán tiến hóa và một số mô hình học 

máy thống kê . 

Sinh viên có thể lập trình, cài đặt một số hệ thống 

(chương trình máy tính) thông minh đơn giản với các 

giải thuật, kỹ thuật đã được cung cấp; có thể đọc hiểu 

một số vấn đề ứng dụng nâng cao của TTNT trong 

các lĩnh vực như: hệ chuyên gia, robot, xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, khai phá dữ liệu. 

 

3 3 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

6 

Các mô hình và 

phương pháp tối 

ưu 

 

Học viên nhận dạng được các mô hình tối ưu trong 

thực tế và đưa về bài toán tối ưu.  

Học viên tổng kết được cơ sở lý thuyết của một số 

phương pháp tối ưu toàn cục như phương pháp nhánh 

cận, phương pháp xấp xỉ ngoài và phương pháp 

Branch and Cut và phương pháp 

heuristic/metaheuristic như thuật toán di truyền, 

thuật toán mô phỏng tôi, thuật toán đàn kiến ... 

Học viên khái quát được bài toán tối ưu đa mục tiêu. 

 

3 3 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   



Ứng dụng được các phương pháp tối ưu  trên để giải 

các bài toán thực tế. 

Biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ tìm kiếm 

nghiệm của bài toán tối ưu.  

 

7 
Công nghệ phần 

mềm nâng cao 

Làm chủ và vận dụng tốt những vấn đề then chốt 

trong lĩnh vực công nghệ phần mềm vào các dự án 

phần mềm trong thực tiễn. 

Cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan 

đến việc triển khai một dự án trong thực tiễn như việc 

xây dựng tài liệu yêu cầu, thiết kế và thực thi hệ 

thống, kiểm thử hệ thống và quản trị dự án. 

Giới thiệu một số phương pháp phát triển phần mềm 

tiên tiến như kỹ nghệ phần mềm hướng dịch vụ, phát 

triển phần mềm hướng khía cạnh, kỹ nghệ an toàn. 

Từ đó học viên có thể phân tích và lựa chọn những 

phương pháp phù hợp cho từng dự án 

Học viên có thể ứng dụng những kiến thức đã học để 

quản trị dự án, phân tích và lựa chọn những kỹ thuật, 

công nghệ phù hợp để phát triển các hệ thống phần 

mềm trong thực tiễn. 

Có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất những 

hướng đi phù hợp trong việc thực thi các dự án phần 

mềm. 

3 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá tiểu luận, đánh giá cuối 

kỳ 

8 
Kiến trúc máy 

tính nâng cao 

Đánh giá được hiệu năng các hệ thống máy tính 

triển khai trong thực tế. 

Khái quát hóa những kiến thức kiến trúc máy tính 

cơ bản, phân loại được những kiến trúc máy tính 

2 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   



tiên tiến như kiến trúc tập lệnh, kỹ thuật đường ống 

lệnh, các kiến trúc song song..  

Thực hiện khéo léo việc lập trình phần mềm theo 

cách lợi dụng các ưu điểm của các kiến trúc hệ thống. 

Thích ứng để làm việc trong các dự án chế tạo bộ vi 

xử lý. 

 

9 

Nguyên lý các 

ngôn ngữ lập 

trình 

Giải thích và tóm tắt được các nguyên lý về thiết kế 

và thực thi các ngôn ngữ lập trình (NNLT). 

Về kỹ năng: Ứng dụng được lý thuyết đã học vào 

một số NNLT phổ biến. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Chủ động và tích 

cực trong học tập, phát huy kỹ năng làm việc theo 

nhóm.  

 

3 1 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

10 
Các hệ thống 

phân tán 

Học viên trình bày được kiến thức về lý thuyết các 

hệ thống phân tán, giải mã các nguyên lý cơ bản 

trong thiết kế các hệ thống phân tán. Tổng kết các 

tiếp cận thành công trong các mô hình trừu tượng, 

giải thuật, cũng như một số hệ thống phân tán cụ thể. 

Về kỹ năng: Đánh giá các kỹ thuật lập trình để xây 

dựng các hệ thống phân tán. Triển khai được một số 

hệ thống phân tán đơn giản dựa trên kiến thức lý 

thuyết thu được.Để có kỹ năng tiếp cận, giải quyết 

các vấn đề của môn học một cách dễ dàng, chúng tôi 

rèn luyện tư duy hệ thống và phát huy sự hợp tác 

nhóm của sinh viên. 

 

3 3 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   



11 
Công nghệ Web 

ngữ nghĩa 

  

Phân loại được web ngữ nghĩa, web đơn gian. 

Ứng dụng công nghệ Web ngữ nghĩa vào thực tế 

thay cho web đơn giản. 

Về kỹ năng:  

Xây dựng được các ứng dụng web ngữ nghĩa. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tổng hợp, đưa ra các kết luận về các vấn đề chuyên 

môn, nghiệp vụ khá phức tạp liên quan đến ngữ nghĩa 

của các web. 

Củng cố năng lực tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo 

trong phạm trù công nghệ thông tin. 

 

3 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

12 E-learning 

Ứng dụng được hình thức học tập trực tuyến vào 

công tác giảng dạy. 

Xác định được kiến trúc, các chuẩn, các thành phần 

của hệ thống e-learning và các công cụ xây dựng hệ 

thống e-learning. 

Xây dựng được Hệ thống elearning thích hợp cho 

một đơn vị đào tạo. 

 

3  

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

13 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

Tổ chức xây dựng Cơ sở dữ liệu trongHệ thống thông 

tin quản lý. 

Công nghệ tri thức và khai phá dữ liệu: tập trung vào 

khâu chuyển đổi từ dữ liệu sang tri thức theo sơ đồ 

3 1 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá tiểu luận đánh giá giữa 

kỳ, đánh giá cuối kỳ   



quá trình dịch vụ tại các doanh nghiệp và tổ chức 

khác. 

Hệ thống thông tin quản lý trong Thương mại điện 

tử và quản trị doanh nghiệp. 

An ninh và an toàn hệ thống thông tin. 

   Có khả năng kiến trúc, thiết kế và phát triển 

HTTT: phân tích, thiết kế HTTT ; thi hành, phát 

triển hệ thống, dịch vụ; ứng dụng công nghệ mới, 

tiên tiến. 

 Kỹ năng quản trị HTTT: điều phối dự án; quản lý 

rủi ro; tích hợp dự án và quản lý thời gian; quản lý 

chất lượng. 

Kỹ năng nghiên cứu và phát hiện tri thức trong môi 

trường thực tế: phát biểu bài toán thực tế; thu thập, 

khái quát tri thức liên quan đến thực trạng bài toán; 

tạo dựng, phát triển giải pháp; thực nghiệm và đánh 

giá. 

 

14 Khai phá dữ liệu 

Học viên hiểu được các kiến thức cơ bản về khai phá 

dữ liệu và quá trình khám phá tri thức, các giai đoạn 

chính của quá trình khai phá dữ liệu và khám phá tri 

thức 

Ứng dụng các công cụ hỗ trợ, xây dựng các ứng dụng 

khai phá dữ liệu trong các bài toán chính như phân 

lớp, phân cụm, hồi quy, luật kết hợp,... Để có kỹ năng 

tiếp cận, giải quyết những vấn đề của môn học một 

cách dễ dàng hơn, chúng tôi rèn luyện tư duy hệ 

thống và sự hợp tác nhóm cho sinh viên. 

3 4 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   



 

15 

Phát triển ứng 

dụng cho các 

thiết bị di động 

Vận dụng được những kiến thức vào lập trình ứng 

dụng hoặc website dành cho các thiết bị di động, 

thích hợp với nhiều dòng máy cài các họ hệ điều 

hành phổ biến như iOS, Android, Windows Phone 

và BlackBerry. 

Thiết kế và xây dựng được giao diện và chương trình 

ứng dụng hoặc website cho các thiết bị di động sử 

dụng một số hệ điều hành phổ biến. 

 

3 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

16 

Thiết kế, quản lý, 

đấu thầu dự án 

CNTT 

Học viên cần trình bày được các khái niệm cơ bản về 

dự án và quản lý dự án. 

Phân loại được các dự án CNTT. Trình bày được 

những đặc tính riêng của các dự án CNTT. 

Trình bày được năm giai đoạn phát triển và quản lý 

dự án CNTT. 

Ứng dụng được các công cụ quản lý thời gian và 

nguồn lực của dự án CNTT: Gantt Chart và PERT 

Chart, MS Project. 

Nắm được quy trình quản trị rủi ro trong các dự án 

CNTT. 

Trình bày được một số vấn  đề kỹ thuật trong việc tổ 

chức và tham gia đấu thầu các dự án CNTT, trên cơ 

sở Luật đấu thầu và Luật CNTT của nước CHXHCN 

Việt nam. 

3 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   



Kỹ năng kết hợp lý thuyết với thực hành trong việc 

thiết kế các dự án CNTT. 

Kỹ năng phát triển nhóm dự án và làm việc theo 

nhóm, các kỹ năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng giao việc, 

kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm. 

17 Thị giác máy tính 

Về kiến thức: Nêu được các chủ đề và khái niệm và 

ứng dụng cơ bản; Trình bày được các phương pháp, 

kỹ thuật của thị giác máy như: Tạo và biểu diễn ảnh, 

trích chọn và biểu diễn đặc trưng, đối sánh, nhận dạng 

ảnh. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức để thể hiểu 

các tài liệu, phương pháp tiếp cận và các ứng dụng 

của các hệ thống thị giác máy hiện đại.. 

Về kỹ năng: có thể lập trình, cài đặt một số hệ thống 

(chương trình máy tính) thông minh đơn giản với các 

giải thuật, kỹ thuật đã được cung cấp; có thể đọc hiểu 

một số vấn đề ứng dụng thị giác máy tính trong các 

lĩnh vực như: nhận dạng, sinh trắc học, robot, khai 

phá dữ liệu ảnh. 

 

3 3 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

18 
Tin sinh học và 

ứng dụng 

 

Khai thác kiến thức tin sinh học và sinh học tính 

toán, tạo bước đệm cho học viên định hướng nghiên 

cứu sâu hơn về tin sinh học.  

Giải quyết được những bài toán cơ bản thường gặp 

trong tin sinh học cũng như các thuật toán và công 

cụ liên quan, sử dụng các công cụ đó hoặc triển khai 

3 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   



các phương pháp tính toán nhằm giải quyết những 

bài toán tương tự. 

Sử dụng thành thạo một số công cụ phổ biến để khai 

thác cơ sở dữ liệu tin sinh học trực tuyến, giải quyết 

một số bài toán cơ bản trong tin sinh học như dóng 

chuỗi, ghép chuỗi, tìm kiếm và dự đoán gen, phân tích 

hệ gen.. 

 

19 
Các vấn đề hiện 

đại của CNTT 

Tiếp cận, khai thác một số chủ đề, phương pháp 

nghiên cứu và ứng dụng của một số vấn đề hiện đại 

của CNTT. 

Nghiên cứu, giải quyết được những vấn đề tiên tiến, 

chuyên sâu của các mảng kiến thức về CNTT thông 

qua sự hướng dẫn của một (hoặc một số) giảng viên 

cho một (hoặc một nhóm) học viên. 

Ứng dụng các kỹ thuậttiên tiến trong giải quyết các 

vấn đề hiện đại của CNTT. 

3 3 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ, đánh giá cuối 

kỳ   

20 
Luận văn tốt 

nghiệp 

Xác định rõ vấn đề nghiên cứu đang được giới khoa 

học quan tâm, có khả năng tóm tắt lại các nội dung 

thực hiện trong đề cương thực tập. 

Khảo sát và đánh giá được tình hình nghiên cứu, hiện 

trạng hệ thống/ phần mềm/ thuật toán liên quan đến 

vấn đề thực tập thuộc một hướng chuyên ngành cụ thể 

như: lập trình phần mềm, lập trình web, quản trị 

mạng, hoặc tin sinh học, tính toán thông minh. 

Phân tích, thiết kế, xây dựng, quản trị tốt hệ thống/ 

phần mềm. Hoặc có thể tổng hợp và phân tích, so sánh 

những kết quả nghiên cứu đã có, từ đó vận dụng kết 

9 4 Đánh giá luận văn 



quả tốt cho vấn đề, cao hơn thì có thể đề xuất một 

phương pháp/ thuật toán mới hiệu quả hơn. 

Củng cố và hệ thống hóa được chuỗi kiến thức thuộc 

các học phần đã học có liên quan đến vấn đề nghiên 

cứu. 

Có thể tìm hiểu và vận dụng được những kiến thức 

mới, cần thiết để giải quyết vấn đề hiệu quả. 

Tổng hợp, phân tích tài liệu liên quan, kết quả nghiên 

cứu của bản thân để viết bài báo, báo cáo khoa học. 

Đạt được các kỹ năng làm việc độc lập: lên lịch công 

việc, chủ động thực hiện. 

Kết hợp được các kỹ năng đã học để giải quyết được 

vấn đề hoàn chỉnh: kỹ năng tìm kiếm tài liệu, kỹ năng 

phân tích thiết kế hệ thống, kỹ năng lập trình, kỹ năng 

kiểm thử, biên dịch và tổng hợp tài liệu chuyên ngành 

bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

Đạt kỹ năng thuyết trình tốt. 

Đạt kỹ năng tốt để viết bài báo, báo cáo khoa học. 

 

 

 

IV. Khoa Cơ điện 

Ngành Kỹ thuật điện- Trình độ Đại học: 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 



1 

Vi điều 

khiển và 

ứng dụng 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu trúc phần cứng của vi điều khiển; 

ghép nối vi điều khiển với thế giới thực; thiết kế phần mềm cho vi điều khiển. 

- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trong thiết kế, chế tạo các mạch điều 

khiển sử dụng các họ vi điều khiển ; thiết kế phần mềm điều khiển. 

3 6 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

2 

Điều khiển 

truyền động 

điện 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về điều khiển tự động 

động  cơ điện một chiều, động cơ đồng bộ và không đồng bộ, các hệ truyền 

động tương ứng. 

3 5 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

3 
Kỹ thuật vi 

xử lý 

Học phần cung cấp một cách tổng quát về về sơ đồ chức năng, nguyên lý hoạt 

động, khái niệm về phần cứng, phần mềm của các mạch vi xử lý, hệ vi xử lý. 
2 5 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

4 

Mô hình hóa 

và điều 

khiển 

- Về kiến thức Sinh viên nắm được các mô hình điều khiển, phân tích và thiết 

kế các mô hình từ những bài toán cụ thể trong sản xuất và đời sống. 

Về kỹ năng giúp sinh viên thu thập, phân tích, xử lý số liệu để xây dựng mô 

hình hóa mô phỏng của một hệ điều khiển tự động. 

2 8 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

5 

Các phần 

mềm trong 

điều khiển 

 

-  Trang bị cho sinh viên một số phần mềm chuyên dụng dùng thiết kế giao 

diện giám sát điều khiển và mô phỏng thiết kế các mạch điện – điện tử. 

Sinh viên có thể sử dụng thành thạo các phần mềm trên để thiết kế các giao 

diện giám sát điều khiển và mạch in. 

 -  Sinh viên có thể ứng dụng các phần mềm phục vụ các môn học khác và 

trong thực tế. 

2 7 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

6 

 

Tự động hóa 

quá trình sản 

xuất 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nắm một số vấn đề chung về tự động hoá 

quá trình sản xuất, trên cơ sở đó tự động hoá một số quá trình sản xuất cụ thể. 

Biết vận dụng tự động hoá vào các quá trình sản xuất. 

 

 

3 

 

 

7 

 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 



7 

Thực tập kỹ 

thuật tự 

động hoá 

- Về kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm vững thực tế về hệ thống điều khiển 

và trang thiết bị tại cơ sở thực tập trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nâng cao 

chất lượng điều khiển và lựa cho thiết bị phù hợp. 

- Về kỹ năng: Biết vận dụng lý thuyết vào thực tế sản xuất 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên chấp hành nội dung đề 

cương đặt ra và nội quy và quy chế tại cơ sở thực tập.  

5  Đánh giá Project 

8 

Đồ án Tổng 

hợp hệ điều 

khiển điện 

cơ 

-Về kiến thức Sinh viên thiết kế hệ điều khiển điện cơ, xây dựng các bộ điều 

khiển. 

-Về kỹ năng giúp sinh viên thu thập, phân tích, xử lý số liệu để thiết kế hệ 

điều khiển điện cơ 

-Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Thiết kế được mạch logic điều khiển 

và cách thức trình bày kết quả nghiên cứu. 

1  Đánh giá Project 

9 

Trang bị 

điện-Điện tử 

cho máy CN 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng sau 

- Quy trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật, những ứng dụng cơ bản, cơ sở lý 

luận và tính chọn một số thiết bị điện - điện tử trang bị trong hệ thống và sơ 

đồ điều khiển cho một số máy công nghiệp phổ biến.  

- Khả năng tự nghiên cứu, phân tích sơ đồ điều khiển và nguyên lý làm việc 

của các máy công nghiệp 

- Phân tích, lập kế hoạch học tập, nghiên cứu, có khả năng điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận. 

2 7 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá tiểu luận, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

10 

Hệ thống 

thông tin đo 

lường 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nắm vững các hệ thống thông tin đo 

lường, các hệ thống điều khiển giám sát, tìm hiểu về mạng truyền thông công 

nghiệp.Hiểu biết về mạng truyền thông công nghiệp và các hệ thống thông tin 

đo lường. Nắm rõ một số mạng truyền thông thực tế như Internet, LAN… 

2 4 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá tiểu luận, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

11 

Đồ án vi 

điều 

khiển&ứng 

dụng 

Học phần cung cấp một cách tổng quát về sơ đồ chức năng, nguyên lý hoạt 

động một số loại vi điều khiển thông thường, Các bước triển khai một bái 

toán điều khiển sử dụng vi điều khiển. 

2  Đánh giá Project 



12 
Kỹ thuật 

cảm biến 

Học phần cung cấp một cách tổng quát về cấu tạo và nguyên lý làm việc của 

các loại cảm biến. Sau khi học xong sinh viên nhận biết được một số loại cảm 

biến thông dụng và nắm được nguyên lý làm việc của cảm biến. 

2 4 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

13 
Thiết kế tủ 

điều khiển 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo của tủ điện 

trong công nghiệp. Biết cách thiết kế mạch điều khiển, mạch động lực, mạch 

bảo vệ, lựa chọn thiết bị và thiết kế sơ đồ bố trí và đấu nối thiết bị trong tủ 

điều khiển của một dây chuyền sản xuất 

2 6 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

14 

ĐA tự động 

hóa quá 

trình SX 

- Về kiến thức: Giúp cho sinh viên thiết kế phần cứng, phần mềm của hệ thống 

điều khiển của một công đoạn trong dây chuyền sản xuất, từ đó chế tạo mô 

hình điều khiển. Viết chương trình điều khiển chạy thử mô hình. 

- Về kỹ năng: Thiết kế hệ thống điều khiển và chế tạo mô hình  
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15 
Điều khiển 

logic 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên biết phân tích và tổng hợp mạch tổ hợp và 

mạch trình tự, cách mô tả mạch trình tự. Mặt khác sinh viên biết thiết kế mạch 

logic ứng dụng trong một số bài toán điều khiển cơ bản. Cách thức thiết kế bộ 

điều khiển mờ và một số ứng dụng của hệ điều khiển mờ.Biết phân tích, tổng 

hợp, thiết kế mạch logic trong điều khiển. Thiết kế bộ điều khiển mờ và ứng 

dụng của hệ điều khiển mờ. Biết vận dụng vào thực tế để thiết kế mạch logic 

trong điều khiển 

2 6 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá tiểu luận, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

16 PLC 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết về phần cứng và phần mềm 

về PLC. Cách thức viết chương trình điều khiển bằng các phần mềm PLC S7 

200, PLC S7 300 và PLC S7 1200. Thực hành viết chương trình và chạy thử 

tại phòng thí nghiệm. Tạo ra sinh viên biết cách thiết kế bộ điều khiển khả lập 

trình cho một số quy trình công nghệ. Giúp cho sinh viên biết phương pháp tự 

thiết kế bộ điều khiển khả lập trình PLC. 

3 6 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

17 

Tổng hợp hệ 

điều khiển 

điện cơ 

-Về kiến thức Sinh viên nắm được các hệ điều khiển điện cơ, xây dựng các bộ 

điều khiển. 2  
Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 



- Về kỹ năng giúp sinh viên thu thập, phân tích, xử lý số liệu để thiết kế hệ 

điều khiển điện cơ 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Tham gia học lý thuyết và hoàn 

thành toàn bộ các bài thí nghiệm trên phòng thí nghiệm. 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

18 

KT lập trình 

trong điều 

khiển 

-Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình C và 

ngôn ngữ lập trình C trong vi điều khiển. 

-Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập trình và sử dụng ngôn ngữ C để lập trình 

một số ứng dụng thường gặp của vi điều khiển. 

2 5 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

19 
Vi điều 

khiển 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu trúc phần cứng của vi điều khiển; 

ghép nối vi điều khiển với thế giới thực; thiết kế phần mềm cho vi điều khiển. 

- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trong thiết kế, chế tạo các mạch điều 

khiển sử dụng các họ vi điều khiển ; thiết kế phần mềm điều khiển. 

2 5 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh 

giá thực hành, đánh giá cuối 

kỳ tự luận. 

20 

Thực hành 

lắp ráp mạch 

điện tử 

- Học phần nhằm trang bị kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử, biết cách đo, 

cách đọc thông số của linh kiện và IC. Biết được các phương pháp và kỹ thuật 

hàn linh kiện.Có thể sử dụng một số phần mềm để thiết kế mạch điện tử. Nắm 

được các phương pháp chế tạo mạch in.Có trình độ để thiết kế và gia công 

mạch in. 

- Có khả năng nhận biết các linh kiện điện tử trong thực tế, có kỹ năng sử 

dụng các dụng cụ gia công mạch in. Kỹ năng ứng dụng thành thạo một số 

phần mềm thiết kế mạch in, kỹ năng gia công mạch in.Kỹ năng phân tích 

đánh giá và sửa chữa mạch điện tử. 

- Tác phong làm việc và học tập khoa học, nghiên túc. Rèn luyện tính kiên trì, 

cẩn thận, tư duy nhanh nhạy, phán đoán chính xác. 

1 5 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá thực hành 

21 
Đồ án vi 

điều khiển 

Học phần cung cấp một cách tổng quát về sơ đồ chức năng, nguyên lý hoạt 

động một số loại vi điều khiển thông thường,Các bước triển khai một bái toán 

điều khiển sử dụng vi điều khiển. 
1 7 Đánh giá Project 

22 
Lý thuyết 

mạch điện 1 

Học phần nhằm cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về mạch 

điện và các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập, 

làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức của ngành/chuyên ngành, đáp 

3 3 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá thí nghiệm 



ứng được yêu cầu công việc, có các kỹ năng mềm và năng lực tự chủ và trách 

nhiệm cao 
- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

23 
Lý thuyết 

mạch điện 2 

Học phần nhằm cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về mạch 

điện và các phương pháp phân tích mạch điện phi tuyến và chế độ quá độ của 

mạch điện, lý thuyết đường dây dài, làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến 

thức của ngành/chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu công việc, có các kỹ năng 

mềm và năng lực tự chủ và trách nhiệm cao  

3  4  

 - Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

24 

Lý thuyết 

trường điện 

từ 

Học phần nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về trường điện từ và giải 

một số bài toán cơ bản của trường điện từ, làm nền tảng cho việc tiếp thu các 

học phần khác của ngành/chuyên ngành, đáp ứng được yêu cầu công việc, có 

các kỹ năng mềm và năng lực tự chủ và trách nhiệm cao 

2 3 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

25 

Kỹ thuật đo 

lường 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức chung về kỹ thuật đo lường; sai 

số và phương pháp gia công kết quả đo; các cơ cấu chỉ thị; phương pháp đo 

dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng và các thông số của mạch điện; rèn 

luyện cho người học kỹ năng tính toán, đấu nối mạch đo các đại lượng điện; 

hình thành cho người học thái độ học tập nghiêm túc, động cơ học tập đúng đắn.  

3 4 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

26 

Máy điện 1 - Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về máy biến áp, các 

loại máy phát điện một chiều, động cơ điện một chiều 

- Kỹ năng: Rèn luyện cho người học kỹ năng vận hành, quản lý vận hành máy 

điện một chiều và máy biến áp. Có năng lực tính toán sửa chữa và thiết kế máy 

điện 

- Thái độ: Hình thành cho người học thái độ học tập nghiêm túc, tác phong tự 

học hỏi, tìm hiểu thực tế 

3 4 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

27 

Kỹ thuật 

điện tử 1 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các 

phần tử bán dẫn và bộ khuếch đại trong kỹ thuật tương tự.  

- Kỹ năng: Rèn luyện cho người học kỹ năng phân tích, tính toán, thiết kế 

được các mạch khuếch đại trong thực tế. 

- Thái độ học tập: Hình thành cho người học thái độ về kỹ năng phân tích 

3 4 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  



28 

Điện tử 

công suất 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các bộ biến đổi điện 

tử công suất, thiết kế các bộ biến đổi AC/DC, AC/AC, DC/DC, DC/AC và 

những ứng dụng trong thực tế của các bộ biến đổi đó 

- Kỹ năng: Rèn luyện cho người học kỹ năng tính toán thiết kế và lắp đặt các 

mạch ứng dụng điện tử công suất 

- Thái độ: Hình thành cho người học thái độ nghiêm túc, tự học hỏi, biết ứng 

dụng kiến thức vào thực tế 

3 5 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

29 
Truyền động 

điện 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về truyền động điện, phương 

pháp điều chỉnh tốc độ và lựa chọn công suất động cơ điện; rèn luyện cho 

người học kỹ năng tính toán, phân tích hệ truyền động điện, đấu nối mạch 

điện điều khiển động cơ; hình thành cho người học thái độ học tập nghiêm túc, 

động cơ học tập đúng đắn. 

3 5 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

30 Máy điện 2 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các loại máy điện 

đồng bộ và máy điện không đồng bộ 

- Kỹ năng: Rèn luyện cho người học kỹ năng vận hành, quản lý vận hành máy 

điện không đồng bộ và máy điện đồng bộ. Có năng lực tính toán, sửa chữa và 

thiết kế máy điện 

- Thái độ: Hình thành cho người học thái độ học tập nghiêm túc, tác phong tự 

học hỏi, tìm hiểu thực tế 

3 5 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

31 
 Cơ học ứng 

dụng 

 Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích động học, động lực học 

các cơ hệ và hệ máy 3 4 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh 

giá giữa kỳ 30%, thi cuối 

kỳ: 60%   

32 

 Đồ họa kỹ 

thuật trên 

máy tính 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm kỹ thuật vẽ 

thiết kế các bản vẽ kỹ thuật  2 4 

 tham gia: 10%, bài tâp̣ 

đánh giá giữa kỳ 30%, thi 

cuối kỳ: 60%  

33 
Hình họa-Vẽ 

kỹ thuật 

Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng đọc, hiểu và vẽ được các bản vẽ 

kỹ thuật 3 3 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh 

giá giữa kỳ 30%, thi cuối 

kỳ: 60%  



34 

Sửa chữa 

thiết bị điện 

+ BTL  

- Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành 

điện nắm bắt được mục đích, yêu cầu, các phương pháp phát hiện cũng như 

biện pháp khắc phục sự cố và tính toán sửa chữa máy điện quay, máy biến áp, 

khí cụ điện. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng thực hiện tốt bài toán sửa chữa máy điện 

quay, máy biến áp và khí cụ điện. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động áp dụng các kiến thức đã học để 

giải quyết các bài toán liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện trong 

hệ thống điện. 

 3  7  

Đánh giá dựa trên 4 Rubric: 

Rubric 1. Tham dự lớp; 

Rubric 2. Thảo luận, báo 

cáo chuyên đề và làm tiểu 

luận; Rubric 3. Kiểm tra 

giữa kì; Rubric 4. Kiểm tra 

cuối kì. 

35 
Cung cấp 

điện  

- Về kiến thức: Giúp cho sinh viên ngành điện biết cách vận dụng lý thuyết các 

môn học lưới điện, phần điện nhà máy điện và trạm biến áp, kinh tế điện v.v… 

để đánh giá hiện trạng lưới điện, định hướng cải tạo, quy hoạch và thiết kế cung 

cấp điện cho khu vực cụ thể. 

- Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: Biết về 

phần điện trong hệ thống cung cấp điện của một nhà máy sản xuất; Tính toán 

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một nhà máy sản xuất; Tính toán thiết kế 

hệ thống cung cấp điện cho đường dây cung cấp điện cho phụ tải; Thực hiện 

tốt bài toán đánh giá, cải tạo, quy hoạch điện và thiết kế cung cấp điện cho khu 

vực cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động áp dụng các kiến thức đã học để 

giải quyết các bài toán liên quan đến hệ thống cung cấp điện cho khu vực cụ thể 

đã được thiết kế.  

 3 6  

Đánh giá dựa trên 4 Rubric: 

Rubric 1. Tham dự lớp; 

Rubric 2. Thảo luận, báo 

cáo chuyên đề và làm tiểu 

luận; Rubric 3. Kiểm tra 

giữa kì; Rubric 4. Kiểm tra 

cuối kì. 

36 

Cung cấp 

điện cho khu 

công nghiệp 

và dân cư 

- Về kiến thức: Giúp cho sinh viên biết cách vận dụng lý thuyết để phân tích, 

đánh giá hiện trạng lưới điện, định hướng cải tạo, quy hoạch và thiết kế cung 

cấp điện cho khu vực cụ thể. 

 3 7  

Đánh giá dựa trên 4 Rubric: 

Rubric 1. Tham dự lớp; 

Rubric 2. Thảo luận, báo 

cáo chuyên đề và làm tiểu 

luận; Rubric 3. Kiểm tra 



- Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: Biết về 

phần điện trong hệ thống cung cấp điện của một nhà máy sản xuất; Tính toán 

thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một nhà máy sản xuất; Tính toán thiết kế 

hệ thống cung cấp điện cho đường dây cung cấp điện cho phụ tải; Thực hiện 

tốt bài toán đánh giá, cải tạo, quy hoạch điện và thiết kế cung cấp điện cho khu 

vực cụ thể; Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, tổng hợp tài liệu, và kết 

hợp kiến thức chuyên môn trong việc phân tích tính toán, thiết kế, thi công và 

kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho một khu vực cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động áp dụng các kiến thức đã học để 

giải quyết các bài toán liên quan đến hệ thống cung cấp điện cho khu vực cụ thể 

đã được thiết kế. Tích cực chủ động tự học tập và nghiên cứu, thể hiện tinh thần 

trách nhiệm trong công việc và tuân thủ các quy định về an toàn.  

giữa kì; Rubric 4. Kiểm tra 

cuối kì. 

37 Lưới điện 2  

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lưới điện gồm 

tính toán mạng điện kín, xác đinh hao tổn điện áp cho phép trên lưới điện, tính 

toán lưới điện truyền tải, tính toán cơ khí đường dây trên không; đồng thời yêu 

cầu sinh viên biết phân tích, đánh giá và khắc phục sự cố trong vận hành hệ 

thống điện. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng tư duy sáng tạo trong 

các công việc, tổng hợp được các kiến thức và đưa ra các ý kiến của mình, áp 

dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn và hình thành cho người học thái 

độ tự chủ, làm việc nhóm, tự học tập để nâng cao trình độ. 

02  6 

Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Đánh giá bài tập ở 

nhà, trên lớp 

Rubric 3. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 4. Kiểm tra cuối kì 

38 
Ngắn mạch 

trong HTĐ 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về chế độ ngắn mạch 

trong hệ thống điện. Vận dụng để giải thích các sự cố ngắn mạch xảy ra trên các 

phần tử trong hệ thống điện và tính toán các thông số của hệ thống điện khi có 

ngắn mạch xảy ra.  

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng tư duy sáng tạo trong 

các công việc, tổng hợp được các kiến thức và đưa ra các ý kiến của mình, áp 

02 5 

Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Đánh giá bài tập ở 

nhà, trên lớp 

Rubric 3. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 4. Kiểm tra cuối kì 



dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn và hình thành cho người học thái 

độ tự chủ, làm việc nhóm, tự học tập để nâng cao trình độ. 

39 

Bảo vệ và 

điều khiển 

HTĐ1 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý bảo 

vệ bằng rơle, phương thức thực hiện bảo vệ các phần tử trong HTĐ: đường dây 

truyền tải, máy biến áp, máy phát, động cơ điện cao áp, phân tích đánh giá và 

phát hiện sự cố trong quá trình vận hành truyền tải và phân phối; 

 -Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng tư duy sáng tạo trong 

các công việc, tổng hợp được các kiến thức và đưa ra các ý kiến của mình, áp 

dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn và hình thành cho người học thái 

độ tự chủ, làm việc nhóm, tự học tập để nâng cao trình độ. 

02 6 

Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Thảo luận và sử 

dụng câu hỏi TNKQ  

Rubric 3. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 4. Kiểm tra cuối kì 

40 
Ổn định 

HTĐ 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về ổn định hệ thống 

điện. Vận dụng để phân tích hệ thống điện khi mất ổn định, tính toán dự trữ ổn 

định của hệ thống, và đưa ra các biện pháp nâng cao ổn định hệ thống điện.  

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng tư duy sáng tạo trong 

các công việc, tổng hợp được các kiến thức và đưa ra các ý kiến của mình, áp dụng 

được các kiến thức đã học vào thực tiễn và hình thành cho người học thái độ tự chủ, 

làm việc nhóm, tự học tập để nâng cao trình độ. 

 

02 9 

Rubric 1. Tham dự lớp 

Rubric 2. Thảo luận và sử 

dụng câu hỏi TNKQ  

Rubric 3. Kiểm tra giữa kì 

Rubric 4. Kiểm tra cuối kì 

41 

Phần điện 

trong Nhà 

máy điện và 

TBA  

 - Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức sau: 

+ Hiểu rõ các thông số kỹ thuật chính trong Nhà máy điện và Trạm biến áp.  

+ Lập phương thức vận hành đường dây, máy biến áp và các thiết bị điện phân 

phối được lắp đặt trong các nhà máy điện và trạm biến áp.  

+ Thiết kế, tính toán lựa chọn các thiết bị và phần dẫn điện trong trạm biến áp, 

nhà máy điện.  

- Về kỹ năng: rèn luyện cho người học kỹ năng sau: 

+ Vận dụng kiến thức liên quan để có thể triển khai tính toán, thiết kế các thông 

số chính các phần tử chính trong NMĐ và TBA. 

 03 6  

- Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần  

- Rubric 2. Đánh giá tiểu 

luận/BT  

- Rubric 3. Đánh giá giữa kì  

- Rubric 4. Đánh giá cuối kì 



+ Quản lý thời gian và chủ động điều chỉnh các công việc phù hợp với các yêu 

cầu thực tế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: hình thành cho người học thái độ: 

+ Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và ý thức học tập cao. 

42 

 Quản lý vận 

hành hệ 

thống điện 

 - Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức sau: 

+ Vận dụng những kiến thức lý thuyết trên vào thực tế quản lý vận hành hệ 

thống điện. 

- Về kỹ năng: rèn luyện cho người học các kỹ năng: 

+ Vận hành các hệ thống điện đơn giản, 

+ Tổng hợp các vấn đề về quản lý vận hành hệ thống điện, nghiên cứu cập nhập 

những kiến thức mới để áp dụng vào thực tế. 

+ Lập phương thức vận hành để quản lý và vận hành hệ thống điện đảm bảo an 

toàn, kinh tế và chất lượng.  

+ Quản lý thời gian, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý 

vận hành hệ thống điện. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: hình thành cho người học thái độ: 

+ Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và ý thức học tập cao. 

02  9  

- Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần  

- Rubric 2. Đánh giá tiểu 

luận/BT  

- Rubric 3. Đánh giá giữa kì  

- Rubric 4. Đánh giá cuối kì 

43 

Tổ chức thi 

công công 

trình điện 

- Về kiến thức: học phần cung cấp cho người học những kiến thức sau: 

+ Hiểu được cơ cấu tổ chức đơn vị thi công, công tác tổ chức chuẩn bị cho thi 

công. Phương pháp lập tiến độ thi công.  

+ Biết được được các vật tư thiết bị, dụng cụ dùng để thi công. Có thể vận dụng 

vào thực tế các biện pháp kỹ thuật thi công công trình điện một cách an toàn, 

hiệu quả.  

+ Hiểu được quy trình nghiệm thu, thí nghiệm để đưa công trình điện vào vận 

hành. 

- Về kỹ năng: rèn luyện cho người học các kỹ năng sau: 

+ Ứng dụng những quy trình, quy phạm hiện hành để áp dụng trong quá trình 

thi công công trình điện. 

02 7 

- Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần  

- Rubric 2. Đánh giá tiểu 

luận/BT  

- Rubric 3. Đánh giá giữa kì  

- Rubric 4. Đánh giá cuối kì 



+ Tổ chức lao động, xây dựng các kế hoạch để có thể triển khai thi công công 

trình điện. + + Quản lý thời gian và chủ động sắp xếp các công việc phù hợp 

với các yêu cầu thực tế thi công các công trình điện. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: hình thành cho người học thái độ: 

+ Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và ý thức học tập cao. 

44 Lưới điện 1 

- Về kiến thức: học phần cung cấp cho người học kiến thức về chuyên ngành 

để quản lý vận hành hệ thống điện gồm các khái niệm cơ bản về hệ thống điện, 

các loại vật liệu sử dụng, các phương pháp tính toán hao tổn và chọn tiết diện 

dây dẫn trên lưới điện. 

-  Về kỹ năng: rèn luyện cho người học kỹ năng trong tính toán thiết kế và tổ 

chức thi công lưới điện; biết phân tích, tổng hợp, khám phá những kiến thức 

mới và giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra trong lĩnh vực hệ thống điện.  

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: hình thành cho người học thái độ tự học 

tập, tự nghiên cứu; sáng tạo và cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn ở 

mức trung bình; biết phân tích, tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn, 

áp dụng linh hoạt kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn 

02 5 

- Rubric 1. Đánh giá chuyên 

cần  

- Rubric 2. Đánh giá tiểu 

luận/BT  

- Rubric 3. Đánh giá giữa kì  

- Rubric 4. Đánh giá cuối kì 

45 
An toàn 

điện  

Học phần cung cấp cho người học kiến thực về sự nguy hiểm của dòng điện, các 

biện pháp cấp cứu người khi bị điện giật; tính toán, thiết kế an toàn điện cho các 

công trình điện, nhà máy sản xuất và các công trình xây dựng; phương án sửa 

chữa hệ thống điện đảm bảo an toàn.  Rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng để lắp đặt, vận hành, thiết kế các hệ thống điện đảm bảo an toàn. 

Hình hành cho người học thái độ nghiêm túc, có ý thức tự học tập để nâng cao 

trình độ.  

2(1,5

LT+0,

5TH)  

5  

Đánh giá chuyên cần, Thực 

hành, đánh giá giữa kỳ tự 

luân, cuối kỳ tự luận  

46 
Kỹ thuật 

điện cao áp  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các loại vật liệu điện, các hiện 

tượng quá điện áp trên hệ thống điện, phân tích, tính toán các vấn đề về quá điện 

áp trong hệ thống điện, thiết kế hệ thống chống quá điện áp trên hệ thống điện và 
 3 5  

Đánh giá chuyên cần, báo 

cáo chuyên đề SEMINAR, 



chống sét cho các công trình xây dựng. Rèn luyện cho người học kỹ năng phân 

tích, vận dụng kiến thức để xây dựng và lắp đặt hệ thống chống quá điện áp cho 

công trình đảm bảo an toàn. Hình thành cho người học thái độ nghiêm túc, tự 

học tập.  

đánh giá giữa kỳ tự luân, 

cuối kỳ tự luận   

47 
Thí nghiệm 

HTD 1 

Học phần nhằm cũng cố kiến thức chuyên môn các học phần kỹ thuật điện cao áp, 

khí cụ điện, nhằm quản lý vận hành hệ thống điện hiệu quả an toàn.  

Phân tích tổng hợp các kiến thức từ tài liệu áp dụng vào thực tiễn. Làm việc theo 

nhóm, tự chủ, tự học tập để nâng cao trình độ. 

1 6 

Đánh giá chuyên cần , thảo 

luận và sử dụng câu hỏi 

TNKQ, đánh giá cuối kỳ 

48 Khí cụ điện 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về một số loại khí cụ 

điện cao và hạ áp, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và hoạt động của khí 

cụ điện như khoa học tự nhiên, xã hội, pháp luật và tính kinh tế.  Từ đó, giúp người 

học có thể dễ dàng kiểm tra, phân tích, đánh giá các sự cố cũng như sự hoạt động 

hiệu quả của các loại khí cụ điện đang được sử dụng. Đồng thời, người học cũng 

có thể thiết kế, lựa chọn các loại khí cụ điện phù hợp với mục đích sử dụng. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng vận dụng tư duy phản 

biện, tìm tòi tài liệu trong và ngoài nước về các loại khí cụ điện mới. Kỹ năng lắp 

đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và theo dõi đánh giá sự hoạt động của các khí cụ điện 

đang sử dụng. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng về tư vấn, thiết 

kế, lắp đặt các khí cụ điện cho các công trình mới một cách phù hợp và tối ưu.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho người học năng 

lực tự chủ và trách nhiệm về sự tự tin có định hướng tương lai rõ ràng, đam mê 

trong nghề nghiệp cũng như nhận thức  trách nhiệm của mình, của học phần với 

xã hội. Xác định tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và các quy định trong 

lĩnh vực riêng về khí cụ điện. 

2 5 
Tham dự lớp; Đánh giá giữa 

kỳ; Đánh giá cuối kỳ 



49 
 Kỹ thuật 

chiếu sáng 

 - Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về chiếu sáng, các 

yếu tố ảnh hưởng đến các thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng như khoa học 

tự nhiên, xã hội, pháp luật và tính kinh tế. Từ đó, giúp người học có thể dễ dàng 

kiểm tra, đánh giá một hệ thống chiếu sáng có sẵn xem có đảm bảo đủ tiêu chuẩn 

không. Đồng thời cũng tự mình thiết kế một hệ thống chiếu sáng mới cho một 

không gian bất kỳ đảm bảo đủ tiêu chuẩn và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 

người dùng, cho xã hội và tiết kiệm điện nhất cho ngành điện. 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng phản biện, tổng hợp các 

kiến thức đã được học cũng như tìm tòi các tài liệu trong và ngoài nước về lưới 

điện, tự động điều khiển và chiếu sáng để thiết kế hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh 

phục vụ cho các mục đích khác nhau từ việc tính toán vị trí, số lượng nguồn sáng, 

phân tích chọn loại nguồn sáng tối ưu đến hệ thống cấp điện và điều khiển tự động 

cho các nguồn sáng đó. Các kỹ năng về tổng hợp kiến thức, tư vấn thiết kế, lắp 

đặt, làm việc nhóm cũng được nâng cao. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần hình thành cho người học thái 

độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm, tự tin định hướng tương lai rõ ràng, đam mê 

trong nghề nghiệp cũng như nhận thức trách nhiệm của mình, của học phần với 

xã hội. Xác định tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và các quy định trong 

lĩnh vực riêng về các thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng. 

 02(1,

5LT-

0,5TH

) 

6 

Tham dự lớp; Đánh giá 

thuyết trình theo nhóm; 

Đánh giá bài tập thực hành; 

Đánh giá cuối kỳ  

50 

 Trang bị 

điện xí 

nghiệp công 

nghiệp 

- Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên đầy đủ và có hệ thống những 

kiến thức chuyên ngành về một số bộ điều khiển phổ biến dùng trong xí nghiệp 

công nghiệp như PLC S7-200 hay biến tần, cách lập trình và điều khiển các bộ 

điều khiển đó; Sử dụng và điều khiển của một số bộ trang bị điện – điện tử được 

sử dụng trong quá trình sản xuất như cầu trục, thiết bị vận tải liên tục, máy nén 

khí. 

 03(2,

5LT-

0,5TH

) 

6  

Tham dự lớp; Đánh giá giữa 

kỳ; Đánh giá bài tập thực 

hành; Đánh giá cuối kỳ  



- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng tổng hợp được các kiến thức chuyên 

ngành để thiết kế nên các hệ điều khiển tự động cho các công việc trong xí 

nghiệp công nghiệp. Có kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ của PLC S7-200 thành 

thạo để điều khiển hệ thống sản xuất nào đó. Biết cách sử dụng và điều khiển 

được các thiết bị sản xuất quan trọng như cầu trục, thiết bị vận tải liên tục và 

máy nén khí tùy theo hệ điều khiển hoạt động của chúng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Với những kiến thức được trang bị trong 

học phần này, sinh viên có khả năng tự học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cải tiến 

kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan với các hệ điều khiển bất kỳ. 

Tự tin trong việc phân tích, tổng hợp và đưa ra những kết luận về vấn đề có liên 

quan đến hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất của xí nghiệp công nghiệp.  

51 
Thí nghiệm 

THĐ1 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức liên quan đến 

các học phần kỹ thuật điện cao áp, khí cụ điện, nhằm quản lý vận hành hệ thống 

điện hiệu quả an toàn.  

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc nhóm, 

lắp ráp, kiểm tra, đánh giá các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện cao áp, đến các 

thiết bị khí cụ điện giúp người học tự tin hơn với các vấn đề có liên quan trong 

thực tế. Người học thành thạo việc phân tích tổng hợp các kiến thức từ tài liệu áp 

dụng vào thực tiễn. Làm việc theo nhóm, tự chủ, tự học tập để nâng cao trình độ.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần hình thành cho người học thái độ 

về năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với công việc được giao và các vấn đề 

trong thực tế có liên quan đến thiết bị cao áp và thiết bị khí cụ điện. 

1 6 

Tham dự lớp; Thảo luận và 

sử dụng câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan; Đánh giá cuối 

kỳ 

52 Khí cụ điện 

- Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành 

điện về các loại khí cụ điện. Nắm bắt được vai trò, mục đích, cấu tạo, nguyên 

lý làm việc và đặc điểm của các khí cụ điện. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá và 

lựa chọn khí cụ điện phù hợp với mục đích công việc. 

03(2,5

LT-

0,5TH

) 

6 

Tham dự lớp; Đánh giá giữa 

kỳ; Đánh giá bài tập thực 

hành; Đánh giá cuối kỳ 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng chủ động áp dụng 

kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán liên quan đến sử dụng, lựa chọn các 

khí cụ điện trong hệ thống điện. 

53 
Sử dụng 

điện năng 

Cung cấp cho sinh viên nguyên lý làm việc, và cách thức sử dụng vận hành một 

số thiết bị điện, quy trình công nghệ, bộ điều khiển được sử dụng phổ biến trong 

các nhà máy xí nghiệp và trong quá trình sản xuất. Tính toán thiết kế trang bị 

điện cho các quá trình công nghệ sản xuất. 

03(2,5

LT-

0,5TH

) 

9 

Tham dự lớp; Đánh giá giữa 

kỳ; Đánh giá bài tập thực 

hành; Đánh giá cuối kỳ 

54 

Phần mềm 

ứng dụng 

trong hệ 

thống điện  

- Học phần cung cấp cho người học về một số phần mềm ứng dụng trong tính 

toán, phân tích hệ thống điện như tính toán phụ tải điện, tính toán hao tổn 

điện áp, tính toán công suất và hao tổn công suất, cũng như thiết lập và phân 

tích mô hình mô phỏng. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng sử dụng phần mềm kỹ thuật để 

giải quyết tốt một số bài toán yêu cầu trong hệ thống điện. 

- Học phần hình thành cho người học về năng lực tự chủ và trách nhiệm: tự chủ 

trong tính toán và chịu trách nhiệm về kết quả tính toán đã được thực hiện.  

LT 

1,5-

TH 

0,5  

8  
Tham dự lớp; Đánh giá giữa 

kỳ; Đánh giá cuối kỳ  

55 

Tự động hóa 

trong hệ 

thống điện  

 Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các quá trình tự động hóa 

trong hệ thống điện: Tự động đóng nguồn dự trữ, tự động đóng lặp lại, tự 

động hòa đồng bộ, tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng, tự 

động điều chỉnh tần số. Tổ chức thông tin, đo lường và điều khiển hệ thống 

điện 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về: 

+ Phân tích và mô hình hóa nguyên lý hoạt động của các sơ đồ, các quá trình 

tự động trong hệ thống điện. 

+ Áp dụng kiến thức đã học để ứng dụng sang rơle số. 

+ Vận dụng phối hợp giữa các thiết bị để thực hiện hiệu quả trong việc tự 

động hóa hệ thống điện. 

LT 

1,5-

TH 

0,5   

  

Chuyên cần, Thực hành, 

Kiểm tra giữa kỳ, Kiểm tra 

cuối kỳ  



- Học phần hình thành cho người học thái độ về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên cần phải có thái độ học tập đúng đắn, tích cực, chịu khó tìm hiểu và 

đọc tài liệu trước khi học. 

56 Kinh tế điện 

- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kinh tế áp dụng trong ngành 

điện, hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà 

nước trong vận hành kinh tế ngành điện: khấu hao tài sản của các thiết bị 

điện, giá thành và giá bán điện năng, kinh tế trong cung cấp điện và sử dụng 

sửa chữa thiết bị điện; đánh giá được hiệu quả tài chính trong ngành điện; áp 

dụng được kiến thức chuyên ngành để vận hành hệ thống điện một cách hiệu 

quả tiết kiệm 

- Hoc phần rèn luyện cho người học kỹ năng: Lựa chọn được phương án tối 

ưu trong cung cấp và sử dụng các thiết bị trong hệ thống điện, đánh giá được 

một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong các dự án cung cấp và sử dụng điện 

năng. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

rèn luyện kỹ năng cẩn thận, có tính toán kinh tế trong cuộc sống. Tổng hợp đưa 

ra được kết luận về vấn đề kinh tế - kỹ thuật trong việc đưa ra được định mức 

điện năng trong một sản phẩm, giá thành và giá bán điện năng. Áp dụng các biện 

pháp kinh tế - kỹ thuật để giảm tổn thất điện năng, hạ giá thành sản phẩm 

3TC 9 

Chuyên cần, Đánh giá bài 

tập lớn, Thảo luận và sử 

dụng câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

57 
Thí nghiệm 

HTĐ 2 

- Học phần củng cố lại cho người học kiến thức chuyên môn các học phần 

Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp, bảo vệ và điều khiển hệ thống điện 

1, bảo vệ và điều khiển hệ thống điện 2, nhằm quản lý vận hành hệ thống điện 

hiệu quả an toàn.  

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng phân tích tổng hợp các kiến thức 

từ tài liệu áp dụng vào thực tiễn.  

- Học phần hình thành cho người học khả năng làm việc nhóm, tự chủ, tự học 

tập để nâng cao trình độ.  

1TC  

Chuyên Cần, Đánh giá quá 

trình thí nghiệm, Đánh giá 

cuối kỳ 



 

58 

Bảo vệ và 

điều khiển 

HTĐ 2 

- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các quá trình tự động hóa 

trong hệ thống điện: Tự động đóng nguồn dự trữ, tự động đóng lặp lại, tự 

động hòa đồng bộ, tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng, tự 

động điều chỉnh tần số. Tổ chức thông tin, đo lường và điều khiển hệ thống 

điện 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về: 

+ Phân tích và mô hình hóa nguyên lý hoạt động của các sơ đồ, các quá trình 

tự động trong hệ thống điện. 

+ Áp dụng kiến thức đã học để ứng dụng sang rơle số. 

+ Vận dụng phối hợp giữa các thiết bị để thực hiện hiệu quả trong việc tự 

động hóa hệ thống điện. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên cần phải có thái độ học tập đúng đắn, tích cực, chịu khó tìm hiểu và 

đọc tài liệu trước khi học. 

2TC  

Chuyên cần, Đánh giá bài 

tập lớn, Thảo luận và sử 

dụng câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

59 Kinh tế điện 

- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kinh tế áp dụng trong ngành 

điện, hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà 

nước trong vận hành kinh tế ngành điện: khấu hao tài sản của các thiết bị 

điện, giá thành và giá bán điện năng, kinh tế trong cung cấp điện và sử dụng 

sửa chữa thiết bị điện; đánh giá được hiệu quả tài chính trong ngành điện; áp 

dụng được kiến thức chuyên ngành để vận hành hệ thống điện một cách hiệu 

quả tiết kiệm 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng: Lựa chọn được phương án tối 

ưu trong cung cấp và sử dụng các thiết bị trong hệ thống điện, đánh giá được 

một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong các dự án cung cấp và sử dụng điện 

năng. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

rèn luyện kỹ năng cẩn thận, có tính toán kinh tế trong cuộc sống. Tổng hợp đưa 

ra được kết luận về vấn đề kinh tế - kỹ thuật trong việc đưa ra được định mức 

2TC 9 
Chuyên cần, Đánh giá kiểm 

tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ 



điện năng trong một sản phẩm, giá thành và giá bán điện năng. Áp dụng các biện 

pháp kinh tế - kỹ thuật để giảm tổn thất điện năng, hạ giá thành sản phẩm 

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ đại học: 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 

Kỹ thuật điện -Học phần cung cấp cho sinh viên  kiến thức về mạch điện, máy điện và thiết 

bị đo điện; rèn luyện cho người học kỹ năng tính toán và đấu nối mạch điện, 

máy điện; hình thành cho người học thái độ học tập nghiêm túc, động cơ học tập 

đúng đắn  

3 3 
 - Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

2 

Kỹ thuật điện tử - Kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phần 

tử bán dẫn và bộ khuếch đại trong kỹ thuật tương tự. Trang bị cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về các mạch tạo dao động, quang điện tử, kỹ thuật số  để 

có thể phân tích các sơ đồ mạch tạo dao động, mạch quang điện tử, mạch 

số trong thực tế và thiết kế được các mạch trên theo yêu cầu thực tế. 

- Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên có thể phân tích, tính toán, thiết kế được 

các mạch khuếch đại trong thực tế. ứng dụng trong thực tế và trong các môn 

học liên quan. 

- Thái độ học tập: Hình thành kỹ năng phân tích vấn đề  

 

3 3 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

3 
Lý thuyết điều khiển 

tự động 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống điều 

khiển tự động. Biết phân tích đặc tính động học của khâu động học cơ bản, tính 2 4 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 



ổn định, chất lượng, tính quan sát và điều khiển được của hệ thống. Thiết kế bộ 

điều khiển 

-  Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, tổng hợp hệ 

thống; kỹ năng thảo luận và trình bày vấn đề. 

- Thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập nghiêm túc, động cơ 

học tập đúng đắn.  

- Đánh giá bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

4 

 

Truyền động điện và 

điện tử công suất 

Học phần cung cấp cho sinh viên  kiến thức về hệ truyền động điện, các 

phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện, các bộ biến đổi điện tử công suất 

sử dụng trong hệ truyền động điện; rèn luyện cho người học kỹ năng tính toán, 

đấu nối, phân tích hệ truyền động điện và bộ biến đổi điện tử công suất; hình 

thành cho người học thái độ học tập nghiêm túc, động cơ học tập đúng đắn. 

3 4 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

5 

Cảm biến đo lường 

và xử lý tín hiệu đo 

Học phần cung cấp cho người học về các thông số đặc trưng của cảm biến. 

Phân loại cảm biến; cấu tạo và nguyên lý làm việc của cảm biến quang; cảm 

biến đo nhiệt độ; cảm biến vị trí và dịch chuyển; cảm biến vận tốc, gia tốc và 

rung; cảm biến đo lưu lượng và mức chất lưu; cảm biến biến dạng, lực và áp 

suất. Áp dụng mạch gia công tín hiệu để xử lí tín hiệu đo 

2 5 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

6 

Nhập môn cơ điện 

tử 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về ngành công 

nghệ kỹ thuật nói chung và công nghệ kỹ thuật cơ điện tử nói riêng, giúp 

người học có những hiểu biết chung và định hướng rõ ràng về nghề nghiệp, từ 

đó có thái độ và phương pháp học tập phù hợp. 
2 2 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

7 

Hệ thống cơ điện tử  Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống 

cơ điện tử; cấu trúc tổng quát và mối tương quan của các bộ phận trong hệ 

thống cơ điện tử; phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử nhằm giúp sinh 
2 6 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá bài tập 



viên có thể phát triển được các sản phẩm cơ điện tử. Thông qua học phần sinh 

viên được rèn các kỹ năng mềm và năng lực tự chủ- tự chịu trách nhiệm. 
- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

8 

Đồ án thiết kế hệ 

thống cơ điện tử 

Học phần giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu một hệ thống cơ điện 

tử, nắm được nguyên lý hoạt động; Tính toán động học, động lực học; Thiết 

kế, lựa chọn các thông số cho hệ thống điều khiển, có sử dụng sự hỗ trợ của 

các phần mềm chuyên dụng. Thông qua học phần, người học có được các kỹ 

năng mềm và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao. 

1 7 

- Đánh giá đề cương 

- Đánh giá quá trình thực 

hiện 

- Đánh giá báo cáo đồ án 

8 

Robotics  Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ sở về kỹ thuật Robot, giúp 

cho người học nắm bắt được phương pháp tiếp cận, đặt vấn đề và giải quyết 

các vấn đề liên quan đến việc thiết kế, chế tạo Robot phục vụ cho các yêu cầu 

đề ra. Thông qua học phần, người học có các kỹ năng mềm và năng lực tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm cao. 

3 6 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá bài tập 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

9 

Lập trình mô phỏng 

robot và hệ cơ điện 

tử 

 Học phần cung cấp cho người học hiểu được mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của 

lập trình mô phỏng Robot và các hệ cơ điện tử; Nắm được các phần mềm và vi 

điều khiển sử dụng để lập trình và mô phỏng Robot và các hệ cơ điện tử; Thiết 

lập quỹ đạo chuyển động và xây dựng các giải pháp điều khiển Robot, sử dụng 

các phần mềm Matlab-Simulink, Solidworks, Invertor…để mô phỏng chuyển 

động cánh tay Robot (2,3,4..bậc tự do) và các hệ cơ điện tử điển hình. 

2 7 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự 

luận 

- Đánh giá thí nghiệm 

- Đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

10 

Thực tập nghề 

nghiệp cơ điện tử 

-Học phần cung cấp kiến thức cho người học kiến thức về nội qui, an toàn lao 

động, kiến thức chung về mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh nếu có tại đơn 

vị. 

-Rèn luyện cho người học kỹ năng phân tích mạch và sơ đồ thực tế các dây 

chuyền sản xuất của chuyên ngành cơ điện tử 

- Hình thành cho người học thái độ làm việc trong các đơn vị làm việc trong 

thực tế 

1 3 

- Đánh giá quá trình thực 

tập của giáo viên phụ 

trách 

- Đánh giá quá trình thực 

tập của cơ sở thực tập 

- Đánh giá báo cáo thực 

tập 



11 

Thực tập kỹ thuật cơ 

điện tử 1 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về quy trình vận hành, lập kế 

hoạch bảo dưỡng,… các thiết bị trong hệ thống cơ điện tử; rèn luyện cho 

người học kỹ năng gia công các bộ phận cơ khí, lắp ráp các cụm chi tiết và các 

thiết bị trong hệ thống cơ điện tử; Lắp đặt, cài đặt và kiểm tra các hệ thống 

kênh truyền và mạng truyền thông cơ điện tử; Thiết kế lắp ráp tủ điều khiển; 

Hình thành cho người học tính kỷ luật, ý thức, đảm bảo an toàn khi làm việc 

với thiết bị sản xuất 

6 6 
- Đánh giá quá trình thực 

tập của giáo viên phụ 

trách 

- Đánh giá quá trình thực 

tập của cơ sở thực tập 

- Đánh giá báo cáo thực 

tập 

12 

Thực tập kỹ thuật cơ 

điện tử 2 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về dây chuyền (máy) sản xuất; Sơ 

đồ (khối) mô tả dây chuyền (máy) sản xuất; Quy trình công nghệ dây chuyền 

(máy) sản xuất; Các yếu tố quan trọng quyết định sản xuất); Rèn luyện cho 

người học kỹ năng cài đặt phần mềm, vận hành hệ thống điều khiển, đánh giá 

hệ thống điều khiển, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển; Hình 

thành cho người học tính kỷ luật, ý thức, đảm bảo an toàn khi làm việc với 

thiết bị sản xuất. 

6 6 
- Đánh giá quá trình thực 

tập của giáo viên phụ 

trách 

- Đánh giá quá trình thực 

tập của cơ sở thực tập 

- Đánh giá báo cáo thực 

tập 

13 Đồ án tốt nghiệp 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức thực tế về các hệ thống, dây 

chuyền, đối tượng, môi trường làm việc trong sản xuất thực tiễn; vận dụng các 

kiến thức chuyên ngành để xây dựng, thiết kế, tổng hợp các hệ thống cơ điện 

tử với quy mô nhỏ. Giúp sinh viên có khả năng thích nghi và làm chủ trong 

các môi trường làm việc khác nhau.  

10 8 

- Đánh giá của GV hướng 

dẫn & Cơ sở thực tập 

(nếu có) 

- Đánh giá của phản biện 

- Đánh giá của Hội đồng 

14 
 Thực tập gia công 

cơ khí 

- Về kiến thức: Trên cơ sở các kiến thức về lý thuyết đã học ở môn Công 

nghệ kim loại sinh viên được củng cố, nâng cao kỹ năng thao tác, sử dụng thành 

thạo một số máy móc, thiết bị, dụng cụ gia công cơ khí. 

- Về kỹ năng: Qua đợt thực tập sinh viên có khả năng lập được quy trình gia 

công một chi tiết cụ thể, đồng thời đạt được tay nghề cơ bản của các phương 

pháp gia công đó. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tích cực, chủ động trong việc 

học tập lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào thực tiễn  

3   6 

Đánh giá chuyên cần: 

10% 

Kết quả thực tập: 70% 

Báo cáo thực tập: 20% 



 
Kỹ thuật lập trình 

trong Cơ điện tử 

- Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình C 

và ngôn ngữ lập trình C trong vi điều khiển. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng lập trình và sử dụng ngôn ngữ C 

để lập trình một số ứng dụng thường gặp trong lĩnh vực cơ điện tử. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ cẩn thận, chính xác, sáng tạo 

và thích nghi với nhiều môi trường làm việc. 

LT 

1,5-

TH 

0,5  

5 

Chuyên cần, Thực hành, 

Kiểm tra giữa kỳ, Kiểm 

tra cuối kỳ 

 

Ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ đại học: 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 

Kỹ thuật điện Học phần cung cấp cho sinh viên  kiến thức về mạch điện, máy 

điện và thiết bị đo điện; rèn luyện cho người học kỹ năng tính 

toán và đấu nối mạch điện, máy điện; hình thành cho người học 

thái độ học tập nghiêm túc, động cơ học tập đúng đắn  

2 4 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá bài tập, thảo luận 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

2 

Kỹ thuật điện tử - Kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về các hệ thống điện tử, các linh kiện bán dẫn thông dụng 

nhất, nguyên lý hoạt động của các bộ khuếch đại, các bộ tạo dao 

động, ổn áp và ổn dòng thuộc kỹ thuật tương tự và các mạch xung, 

số cơ bản trong kỹ thuật xung, số. Về kiến thức: nắm chắc các 

khái niệm và vận dụng vào các bài toán 

- Kỹ năng: Rèn luyện kiến thức nhằm ứng dụng trong các môn 

học liên quan 

- Thái độ học tập: Hình thành kỹ năng phân tích vấn đề 

2 4 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá bài tập, thảo luận 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

3 

Trang bị điện máy 

công cụ 

Học phần cung cấp cho người kiến thức chung về trang bị điện 

máy công cụ, các phương pháp và sơ đồ điều khiển động cơ 

điện, sơ đồ điều khiển máy tiện, máy bào, máy mài, máy phay, 

2 8 
- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá bài tập, thảo luận 



máy doa; rèn luyện cho người học kỹ năng phân tích mạch điện 

trong máy công cụ; hình thành cho người học thái độ học tập 

nghiêm túc, động cơ học tập đúng đắn 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

4 
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

1  

Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng đọc, hiểu và vẽ 

được các bản vẽ kỹ thuật  
2 1 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%   

5 
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

2  

Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng đọc, hiểu và vẽ 

được các bản vẽ kỹ thuật 
2 2 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%   

6 Cơ học lý thuyết 1 
Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích động, 

hình học các cơ hệ  
3 2 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

7 Cơ học lý thuyết 2 
Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích động 

lực học các cơ hệ  
2 3 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

8 Nguyên lý máy 
 Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích động 

học, động lực học cơ cấu và máy 
3 3 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

9 
Sức bền vật liệu 1 

(+BTL) 

Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích, kiểm 

tra  sức bền vật liệu (điều kiện bền, điều kiện cứng, điều kiện ổn 

định) của hệ chịu lực cơ bản 

3 3 
tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

10 Cơ sở thiết kế máy 1 

Giúp người học xác định các yêu cầu chung và cơ sở để tính 

toán chi tiết máy ghép; Cung cấp phương pháp chung để tính 

toán các mối ghép 

2 4 
tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

11 
Sức bền vật liệu 2 

(+BTL) 

Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích, kiểm 

tra  sức bền vật liệu (điều kiện bền, điều kiện cứng, điều kiện ổn 

định) của hệ chịu lực phức tạp 

2 4 
tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

12 
Đồ hoạ kỹ thuật trên 

máy tính 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần 

mềm kỹ thuật vẽ thiết kế các bản vẽ kỹ thuật 
2 4 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

13 Đồ án nguyên lý máy 
 Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích động 

học, động lực học cơ cấu và máy 
1 4 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  



14 Cơ sở thiết kế máy 2 

Giúp người học xác định các yêu cầu chung và cơ sở để tính 

toán chi tiết máy; Cung cấp phương pháp chung để tính toán các 

chi tiết máy truyền động và các chi tiết dạng trục, ổ trục, khớp 

trục 

2 5 
tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

15 
Đồ án thiết kế truyền 

động cơ khí 

Giúp người học xác định các yêu cầu chung và cơ sở để tính 

toán, thiết kế hệ dẫn động cơ khí; Cung cấp phương pháp chung 

để tính toán các chi tiết máy truyền động và các chi tiết dạng 

trục, ổ trục, khớp trục 

1 6 
tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

16 
Dao động trong kỹ 

thuật 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng phân tích (động 

học, động lực học) các cơ hệ dao động 
2 8 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

17 
Ứng dụng phần mềm 3D 

trong thiết kế máy 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần 

mềm kỹ thuật mô phỏng 3D và vẽ thiết kế các bản vẽ kỹ thuật 
2 6 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

18  Hình họa-Vẽ kỹ thuật 
 Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng đọc, hiểu và vẽ 

được các bản vẽ kỹ thuật 
3 2 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%   

19 Cơ học ứng dụng 
 Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích động 

học, động lực học các cơ hệ và hệ máy  
3 3 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%   

20 Nguyên lý - chi tiết máy 

 Giúp người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động, phân tích, tính toán động học cơ cấu. Phương pháp tính 

toán lực tác dụng lên các khâu của cơ cấu, lực tác dụng lên khâu 

dẫn để lựa chọn động cơ dẫn động máy. Cách tính hiệu suất, 

biện pháp nâng cao chất lượng làm việc của máy: ổn định 

chuyển động, cân bằng máy 

2 4 
tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

21 
Đồ họa kỹ thuật trên 

máy tính 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần 

mềm kỹ thuật vẽ thiết kế các bản vẽ kỹ thuật 
2 4 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

22 
Ứng dụng phần mềm 3D 

trong thiết kế máy 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần 

mềm kỹ thuật mô phỏng 3D và vẽ thiết kế các bản vẽ kỹ thuật 
2 7 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá 

giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  



23 Kỹ thuật đo (+BTL) 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên ngành cơ khí những 

kiến thức cơ sở ngành về dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường 

trong cơ khí. Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần, sinh viên có 

kỹ năng sử dụng các thiết bị đo thông dụng trong cơ khí; đồng 

thời thay đổi thái độ học tập chuyên ngành  

2 1 
Đánh giá chuyên cần, bài tập lớn, 

kiểm tra giữa kì, đánh giá cuối kỳ 

24 
Kỹ thuật an toàn và 

môi trường 

Sinh viên nhận biết được về bảo hộ lao động, các nguyên nhân 

gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hiện trạng môi 

trường ở Việt Nam, các giải pháp kỹ thuật đảm bảo môi trường 

trong lao động. Nhận biết và phòng tránh các yếu tố nguy hiểm 

và có hại, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Sinh viên 

thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi về an toàn, vệ sinh trong 

lao động và bảo vệ môi trường. 

2 1 và 2 
Đánh giá chuyên cần, đánh giá 

giữa kì, đánh giá cuối kỳ 

25 Vật liệu kỹ thuật 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên ngành cơ khí những 

kiến thức cơ sở ngành về vật liệu sử dụng trong kỹ thuật, chủ 

yếu là lĩnh vực cơ khí. Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên có kỹ năng sử dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng của kim 

loại và nhiệt luyện thép; đồng thời thay đổi thái độ học tập 

chuyên ngành. 

3 2 

Đánh giá chuyên cần, làm chuyên 

đề, thực hành, kiểm tra giữa kì, 

kiểm tra cuối kỳ 

26 Công nghệ kim loại 

Sinh viên hiểu được các quá trình gia công các quá trình gia 

công nóng và gia công cắt kim loại, máy móc, thiết bị và các 

phương pháp gia công trên các máy móc, thiết bị đó. Ngoài ra, 

sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể sử dụng được thiết bị 

trong gia công nóng và gia công cắt gọt. Sinh viên tích cực, chủ 

động trong việc học tập lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào thực 

tiễn. 

3  1  và 2 
Đánh giá chuyên cần, đánh giá 

giữa kì, đánh giá cuối kỳ 

27 
Công nghệ chế tạo 

máy 

Học phần nhằm cung cấp một cách tổng quát và có hệ thống quá 

trình sản xuất và quá trình công nghệ trong chế tạo máy (CTM), 

độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết máy, thiết kế quá trình 

3 1 và 2 
Đánh giá chuyên cần, đánh giá 

kiểm tra giữa kì, đánh giá cuối kỳ 



công nghệ gia công các bề mặt và các dạng đặc trưng của chi 

tiết máy, quá trình công nghệ lắp ráp. 

28 
Đồ án công nghệ chế 

tạo máy 

Đồ án Công nghệ chế tạo máy (CNCTM) hướng dẫn sinh viên 

giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy sau 

khi đã nghiên cứu các giáo trình liên quan (như các môn học về 

Cơ học ứng dụng, Vật liệu kỹ thuật, Kỹ thuật đo, Công nghệ 

kim loại, Công nghệ chế tạo máy, …).  

Sau khi thực hiện thành công đồ án môn học này, sinh viên vận 

dụng được các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế 

quá trình công nghệ gia công chi tiết cũng như có thể chế tạo 

(hoặc tham gia chế tạo) được những chi tiết máy cụ thể. 

1  1 và 2 

Đánh giá chuyên cần, hồ sơ phát 

triển và thực hiện đồ án, đánh giá 

kết quả thực hiện đồ án 

29 Cơ sở độ tin cậy máy 

Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 

- Về kiến thức: Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào 

việc xác định nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của máy cũng như 

xác định các chỉ tiêu độ tin cậy máy. 

- Về kỹ năng: Thực hiện được bài toán xác định các chỉ tiêu 

độ tin cậy máy. 

- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

 

2 1 
Tham dự lớp, đánh giá tiểu luận, 

đánh giá cuối kì tự luận 

30 Máy và công nghệ hàn 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên một cách tổng quát, có 

hệ thống những kiến thức cơ bản về máy và thiết bị hàn, về cơ 

sở lý thuyết và ứng dụng các quá trình công nghệ hàn. 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên được trang bị kiến thức để 

thực hiện tốt đồ án Công nghệ hàn. 

3  1 và 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh giá bài 

tập thực hành, đánh giá giữa kì tự 

luận, đánh giá cuối kì tự luận 

 



31 
CAD và CAM trong 

công nghệ chế tạo máy 

- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  

- Về kiến thức: Trang bị cho Sinh viên kiến thức tổng quan về 

công nghệ Cad/Cam. Biêt cách sử dụng phần mềm Cad/Cam và 

ứng dụng nó vào thực tế sản xuất 

- Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo một phần mềm Cad/Cam cụ 

thể.(Inventor và MasterCam) 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập) 

2 2 

Đánh giá chuyên cần, đánh giá bài 

tập thực hành kiểm tra giữa kỳ, 

đánh giá cuối kì tự luận 

32 
Công nghệ xử lý bề 

mặt 

- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên một cách tổng quát và 

có hệ thống những kiến thức lý thuyết cơ bản về công nghệ xử 

lý bề mặt cũng như khả năng ứng dụng các công nghệ đó trong 

thực tiễn chế tạo máy ở nước ta. 

-Sau khi kết thúc học phần, sinh viên được trang bị kiến thức để 

biết cách lựa chọn công nghệ xử lý bề mặt cho một chi tiết máy 

cụ thể. 

 

2 2 
Đánh giá chuyên cần, thuyết trình, 

kiểm tra cuối kì 

33 Đồ án công nghệ hàn 

Đồ án hướng dẫn sinh viên tự giải quyết một vấn đề tổng 

hợp về công nghệ hàn sau khi đã nghiên cứu giáo trình Công 

nghệ kim loại, đặc biệt là giáo trình Máy và công nghệ hàn với 

những kiến thức cơ bản về máy và thiết bị hàn, về cơ sở lý thuyết 

cũng như việc ứng dụng các quá trình công nghệ hàn. 

Sau khi thực hiện thành công đồ án môn học này, sinh viên 

sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc 

thiết kế quá trình công nghệ hàn cũng như có thể chế tạo (hoặc 

tham gia chế tạo) được những kết cấu hàn cụ thể. 

 

1  1 và 2 
Đánh giá đề cương đồ án, đánh giá 

TIẾN ĐỘ (cá nhân), bảo vệ đồ án 



34 
Kỹ thuật bảo trì và sửa 

chữa máy 

Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 

- Về kiến thức: Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào việc 

bảo trì, sửa chữa máy. 

- Về kỹ năng: Tháo được máy đơn giản, kiểm tra, sửa chữa 

được một số chi tiết máy điển hình. 

- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

 

3 1 

Tham dự lớp, đánh giá tiểu luận, 

đánh giá bài tập thực hành, đánh 

giá cuối kì tự luận 

 

35 
Máy và công nghệ gia 

công áp lực 

Học phần nhằm:  

+ Giới thiệu một cách có hệ thống những kiên thức cơ bản về 

máy và thiết bị gia công áp lực. 

+ Nắm vững phương pháp tính toán công nghệ chế tạo chi tiết 

máy bằng phương pháp gia công áp lực, nắm vững nguyên lý 

làm việc và khả năng công nghệ của các thiết bị dập tạo hình. 

+ Xây dựng cho sinh viên tính chủ động trong việc học tập, 

đặc biệt là việc tính toán thiết kế khuôn mẫu, quy trình công nghệ 

chế tạo các sản phẩm cơ khí bằng phương pháp gia công áp lực. 

Do đó sinh viên cần học tập nghiêm túc, hoàn thành các bài tập, 

tiểu luận và tham gia đầy đủ các buổi thực tập, thực tế ngoài 

trường. 

 

3 1 và 2 

Đánh giá tham dự lớp, đánh giá 

báo cáo chuyên đề Seminar, đánh 

giá tiểu luận, đánh giá cuối kỳ thi 

tự luận 

36 
Độ tin cậy trong thiết 

kế máy 

Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 

- Về kiến thức: Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào 

việc xác định nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của máy cũng như 

thiết kế chi tiết máy (máy) trên cơ sở độ tin cậy. 

- Về kỹ năng: Thực hiện được bài toán thiết kế chi tiết 

máy đơn giản trên cơ sở độ tin cậy. 

2  2 

Tham dự lớp, đánh giá tiểu luận, 

đánh giá cuối kì tự luận 

 



- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

37 Công nghệ nhiệt luyện 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên ngành cơ khí những 

kiến thức về nhiệt luyện thép, gang và một số hợp kim màu. 

Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kỹ năng lựa 

chọn chế độ nhiệt luyện cho các loại vật liệu, sử dụng các thiết 

bị kiểm tra độ cứng của kim loại, kiểm tra tổ chức kim loại và 

nhiệt luyện thép; đồng thời thay đổi thái độ học tập chuyên 

ngành. 

2       2 

Đánh giá chuyên cần, kiểm tra 

giữa kì, đánh giá bài tập thực hành, 

kiểm tra cuối kì. 

38 Đồ gá gia công cơ khí 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên một cách tổng quát, có 

hệ thống những kiến thức cơ bản về đồ gá gia công cơ khí và 

phạm vi ứng dụng, tính toán thiết kế một số loại đồ gá ứng với 

từng dạng chi tiết ở các bước nguyên công cụ thể. 

2 1 

Tham dự lớp, thuyết trình (theo 

nhóm), kiểm tra giữa kì tự luận, 

kiểm tra cuối kì tự luận 

39 Thiết kế xưởng cơ khí 

-Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 

- Về kiến thức: Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào việc 

thiết kế xưởng cơ khí. 

- Về kỹ năng: Thiết kế được một xưởng cỡ nhỏ hay một bộ 

phận của xưởng. 

- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

 

2 2 

Tham dự lớp, đánh giá tiểu luận, 

đánh giá cuối kì tự luận 

 

40 
Máy điều khiển số & 

CN CNC 

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về máy Điều khiển 

số và lập trình trên máy CNC 

- Về kỹ năng: Lập trình cơ bản và trên một hệ điều hành cụ thể 

( hệ điều hành Emco WinNC, Fanuc). 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập) 

2  1 và 2 

Tham dự lớp, đánh giá giữa kì tự 

luận, đánh giá bài tập thực hành, 

đánh giá cuối kì tự luận 



41 Máy cắt kim loại 

Học phần nhằm cung cấp một cách tổng quát và có hệ thống cơ 

sở lý thuyết về máy cắt kim loại, về động học và tính toán, điều 

chỉnh máy cắt; trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc trong gia 

công cắt gọt kim loại; sinh viên tích cực, chủ động trong việc 

học tập lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. 

2 2 
Tham dự lớp, đánh giá giữa kỳ, 

đánh giá cuối kì tự luận 

42 
Các phương pháp gia 

công đặc biệt 

-Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về các phương 

pháp gia công đặc biệt. 

- Về kỹ năng: Hiểu và có thể xây dựng được quy trình chế tạo 

chi tiết đơn giản bằng phương pháp gia công đặc biệt. 

- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

2 2 

Tham dự lớp, đánh giá tiểu luận, 

đánh giá cuối kì tự luận 

 

43 
Kỹ thuật bảo trì và sửa 

chữa máy công cụ 

-Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 

- Về kiến thức: Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào việc 

bảo trì, sửa chữa máy công cụ. 

- Về kỹ năng: Tháo được máy đơn giản, kiểm tra, sửa chữa 

được một số chi tiết máy điển hình cũng như máy công cụ. 

- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

 

2  2 

Tham dự lớp, đánh giá tiểu luận, 

đánh giá bài tập thực hành, đánh 

giá cuối kì tự luận 

 

44 Công nghệ kim loại 

-Sinh viên hiểu được các quá trình gia công các quá trình gia 

công nóng và gia công cắt kim loại, máy móc, thiết bị và các 

phương pháp gia công trên các máy móc, thiết bị đó. Ngoài ra, 

sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể sử dụng được thiết bị 

trong gia công nóng và gia công cắt gọt. Sinh viên tích cực, chủ 

động trong việc học tập lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào thực 

tiễn. 

3  1 và 2 

Tham dự lớp (chuyên cần), đánh 

giá giữa kì, đánh giá cuối kì tự 

luận 



45 Thực tập chế tạo máy 

-Học phần nhằm cho sinh viên tiếp xúc với thực tế sản xuất, 

hiểu về quá trình sản xuất, quá trình công nghệ trong chế tạo 

máy; củng cố, nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng thao tác 

vận hành một số máy móc, thiết bị, dụng cụ gia công cơ khí 

thông dụng và đặc biệt, các dây chuyền công nghệ, công việc 

bảo dưỡng, sửa chữa máy, công tác tổ chức và quản lý doanh 

nghiệp; tích cực, chủ động trong việc áp dụng lý thuyết vào thực 

tiễn, nâng cao kỹ năng mềm, thái độ ứng xử đúng đắn đối với 

con người và trang thiết bị, máy móc tại cơ sở thực tập, thích 

ứng với môi trường sản xuất công nghiệp. 

6  1 và 2 
Tham dự thực tập, đánh giá quá 

trình, đánh giá cuối kì (Báo cáo) 

46 Thực tập kỹ thuật 1 

-Học phần nhằm cho sinh viên tiếp xúc với thực tế sản xuất, 

hiểu về quá trình sản xuất, quá trình công nghệ trong chế tạo 

máy; củng cố, nâng cao trình độ hiểu biết, tư duy phân tích, 

đánh giá, khả năng thiết kế và kỹ năng thao tác vận hành các 

máy móc, thiết bị, dụng cụ gia công cơ khí thông dụng và đặc 

biệt, các dây chuyền công nghệ, công việc bảo dưỡng, sửa chữa 

máy, công tác tổ chức và quản lý doanh nghiệp;; tích cực, chủ 

động trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao kỹ 

năng mềm, thái độ ứng xử đúng đắn đối với con người và trang 

thiết bị, máy móc tại cơ sở thực tập, thích ứng với môi trường 

sản xuất công nghiệp. 

8 1 
Tham dự thực tập, đánh giá quá 

trình, đánh giá cuối kì (Báo cáo) 

47 
Thực tập kỹ thuật chế 

tạo máy 

-Học phần nhằm cho sinh viên tiếp xúc với thực tế sản xuất, 

hiểu về quá trình sản xuất, quá trình công nghệ trong chế tạo 

máy; củng cố, nâng cao trình độ hiểu biết, tư duy phân tích, 

đánh giá, khả năng thiết kế và kỹ năng thao tác vận hành các 

máy móc, thiết bị, dụng cụ gia công cơ khí thông dụng và đặc 

biệt, các dây chuyền công nghệ, công việc bảo dưỡng, sửa chữa 

máy, công tác tổ chức và quản lý doanh nghiệp;; tích cực, chủ 

động trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao kỹ 

5 1 
Tham dự thực tập, đánh giá quá 

trình, đánh giá cuối kì (Báo cáo) 



năng mềm, thái độ ứng xử đúng đắn đối với con người và trang 

thiết bị, máy móc tại cơ sở thực tập, thích ứng với môi trường 

sản xuất công nghiệp. 

48 
KT bảo trì và sửa chữa 

máy TP 

-Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 

- Về kiến thức: Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết vào việc 

bảo trì, sửa chữa máy thực phẩm. 

- Về kỹ năng: Tháo được máy đơn giản, kiểm tra, sửa chữa 

được một số chi tiết máy điển hình cũng như máy thực phẩm. 

- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

 

2 1 

Tham dự lớp, đánh giá tiểu luận, 

đánh giá bài tập thực hành, đánh 

giá cuối kì tự luận 

 

49 Dụng cụ cắt kim loại 

Học phần nhằm cung cấp một cách tổng quát và có hệ thống 

kiến thức cơ sở lý thuyết nguyên lý cắt và dụng cụ cắt kim loại; 

trang bị cho sinh viên kỹ năng để làm việc trong gia công cắt 

gọt kim loại; sinh viên tích cực, chủ động trong việc học tập lý 

thuyết và áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. 

 

2 2 
Tham dự lớp, đánh giá bài tập thực 

hành, đánh giá cuối kỳ tự luận 

50 
Đồ án máy cắt kim 

loại 

Học phần nhằm hướng dẫn sinh viên nắm vững trình tự thiết kế 

máy cắt kim loại và phương pháp thiết kế theo modul; trang bị 

các kỹ năng cần thiết trong việc tìm, nghiên cứu tài liệu, thiết kế 

máy cắt kim loại và các máy khác, đồng thời nắm vững phương 

pháp thể hiện nội dung thiết kế trên bản vẽ theo TCVN; sinh 

viên tích cực, chủ động trong việc học tập lý thuyết và áp dụng 

lý thuyết vào thực tiễn 

1 2 

Đánh giá chuyên cần, hồ sơ phát 

triển và thực hiện đồ án, đánh giá 

kết quả thực hiện đồ án 

 

51 Đồ án sửa chữa máy Học phần nhằm cho sinh viên đạt được sau khi học: 1 1 và 2 
Đề cương đồ án, đánh giá tiến độ, 

bảo vệ đồ án 



- Về kiến thức: Áp dụng thông tin, khái niệm đã biết và khả 

năng tự học để giải quyết một số vấn đề cụ thể trong lĩnh vực 

bảo trì và sửa chữa máy. 

- Về kỹ năng: Tháo, kiểm tra và xây dựng được quy trình 

sửa chữa một chi tiết cụ thể hoặc giải quyết được vấn đề khác 

(tổ chức, thiết kế xưởng sửa chữa,…). 

- Về thái độ: Chủ động trong việc giải quyết công việc được 

giao. 

52 
Máy điều khiển số và 

CN CNC 1 

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về máy Điều khiển 

số và lập trình trên máy CNC 

- Về kỹ năng: Lập trình cơ bản và trên một hệ điều hành cụ thể 

(hệ điều hành Emco WinNC, Fanuc). 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập) 

2 
Học kỳ 

2 

Tham dự lớp (chuyên cần), đánh 

giá giữa kì, đánh giá bài tập thực 

hành, đánh giá cuối kì tự luận 

53 
Máy điều khiển số và 

CN CNC 

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về máy Điều khiển 

số và lập trình trên máy CNC 

- Về kỹ năng: Lập trình cơ bản và trên một hệ điều hành cụ thể ( 

hệ điều hành Emco WinNC, Fanuc). 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập) 

2 
Học kỳ 

2 

Tham dự lớp (chuyên cần), đánh 

giá giữa kì, đánh giá bài tập thực 

hành, đánh giá cuối kì tự luận 

54 
Máy điều khiển 

số&CN CNC NC 

- Về kiến thức:  

+ Nắm bắt và hiểu rõ kiến thức cơ bản và nâng cao về cấu trúc 

và kỹ thuật gia công trên máy Điều khiển số  

 +  Có khả năng lập trình gia công phay và tiện một số   chi tiết 

có biên dạng phức tạp bằng ngôn ngữ lập trình thông dụng với 

các chu trình được tích hợp sẵn  

- Về kỹ năng: Biết cách bù các thông số trong quá trình lập trình. 

Lập trình thành thạo các chu trình chuẩn trên hệ điều hành Anilam 

và Fanuc. 

2 
Học kỳ 

2 

Tham dự lớp (chuyên cần), đánh 

giá giữa kì, đánh giá bài tập thực 

hành, đánh giá cuối kì tự luận 



- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập) 

55 
 Thực tập gia công cơ 

khí 

- Về kiến thức: Trên cơ sở các kiến thức về lý thuyết đã học ở 

môn Công nghệ kim loại sinh viên được củng cố, nâng cao kỹ 

năng thao tác, sử dụng thành thạo một số máy móc, thiết bị, dụng 

cụ gia công cơ khí. 

- Về kỹ năng: Qua đợt thực tập sinh viên có khả năng lập được 

quy trình gia công một chi tiết cụ thể, đồng thời đạt được tay nghề 

cơ bản của các phương pháp gia công đó. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tích cực, chủ 

động trong việc học tập lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào thực 

tiễn  

3   4 

Đánh giá chuyên cần: 10% 

Kết quả thực tập: 70% 

Báo cáo thực tập: 20% 

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học: 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 Kỹ thuật đo (+BTL) 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên ngành cơ khí những 

kiến thức cơ sở ngành về dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo 

lường trong cơ khí. Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần, sinh 

viên có kỹ năng sử dụng các thiết bị đo thông dụng trong cơ 

khí; đồng thời thay đổi thái độ học tập chuyên ngành  

2  1 
Đánh giá chuyên cần, bài tập lớn, 

kiểm tra giữa kì, đánh giá cuối kỳ 

2 Vật liệu cơ khí  

 Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên ngành sư phạm 

công nghệ những kiến thức cơ sở ngành về vật liệu cơ khí. 

Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần, sinh viên có kỹ năng sử 

dụng các thiết bị kiểm tra độ cứng của kim loại và nhiệt 

luyện thép; đồng thời thay đổi thái độ học tập chuyên ngành 

2  1  

Đánh giá chuyên cần, làm chuyên đề, 

thực hành, kiểm tra giữa kì, kiểm tra 

cuối kỳ 



3 
Kỹ thuật gia công cơ 

khí 

Sinh viên hiểu được các quá trình gia công các quá trình gia 

công nóng và gia công cắt kim loại, máy móc, thiết bị và các 

phương pháp gia công trên các máy móc, thiết bị đó. Ngoài 

ra, sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể sử dụng được 

thiết bị trong gia công nóng và gia công cắt gọt. Sinh viên 

tích cực, chủ động trong việc học tập lý thuyết và áp dụng lý 

thuyết vào thực tiễn. 

 

2 2 
Tham dự lớp, đánh giá giữa kỳ, đánh 

giá cuối kỳ tự luận 

4  

Học phần cung cấp cho sinh viên  kiến thức về mạch điện, 

máy điện và khí cụ điện hạ áp; rèn luyện cho người học kỹ 

năng tính toán mạch điện và máy điện cơ bản; hình thành 

cho người học thái độ học tập nghiêm túc, động cơ học tập 

đúng đắn 

2 4 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá bài tập, thảo luận 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận 

5 
 Thực tập gia công cơ 

khí 

- Về kiến thức: Trên cơ sở các kiến thức về lý thuyết đã 

học ở môn Công nghệ kim loại sinh viên được củng cố, nâng 

cao kỹ năng thao tác, sử dụng thành thạo một số máy móc, 

thiết bị, dụng cụ gia công cơ khí. 

- Về kỹ năng: Qua đợt thực tập sinh viên có khả năng lập 

được quy trình gia công một chi tiết cụ thể, đồng thời đạt được 

tay nghề cơ bản của các phương pháp gia công đó. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tích cực, chủ 

động trong việc học tập lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào 

thực tiễn  

2   4 

Đánh giá chuyên cần: 10% 

Kết quả thực tập: 70% 

Báo cáo thực tập: 20% 

6 Cơ học ứng dụng 
 Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng phân tích 

động học, động lực học các cơ hệ và hệ máy 
3 2 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá giữa 

kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%   

7 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 
Giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng đọc, hiểu và 

vẽ được các bản vẽ kỹ thuật 
3 2 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá giữa 

kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  



8 Nguyên lý - Chi tiết máy 

Giúp người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý 

hoạt động, phân tích, tính toán động học cơ cấu. Phương 

pháp tính toán lực tác dụng lên các khâu của cơ cấu, lực tác 

dụng lên khâu dẫn để lựa chọn động cơ dẫn động máy. Cách 

tính hiệu suất, biện pháp nâng cao chất lượng làm việc của 

máy: ổn định chuyển động, cân bằng máy 

2 3 

 tham gia: 10 tham gia: 10%, bài tâp̣ 

đánh giá giữa kỳ 30%, thi cuối kỳ: 

60% %, bài tâp̣ đánh giá giữa kỳ 

30%, thi cuối kỳ: 60%  

9 
Đồ họa kỹ thuật trên máy 

tính 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng sử dụng 

phần mềm kỹ thuật vẽ thiết kế các bản vẽ kỹ thuật 
2 3 

tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá giữa 

kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

10 
Ứng dụng phần mềm 3D 

trong thiết kế máy 

Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng sử dụng 

phần mềm kỹ thuật mô phỏng 3D và vẽ thiết kế các bản vẽ 

kỹ thuật 

2 4 
tham gia: 10%, bài tâp̣ đánh giá giữa 

kỳ 30%, thi cuối kỳ: 60%  

11 
Kỹ thuật điện 

 

-Học phần cung cấp cho sinh viên  kiến thức về mạch điện, 

máy điện và khí cụ điện hạ áp; rèn luyện cho người học kỹ 

năng tính toán mạch điện và máy điện cơ bản; hình thành 

cho người học thái độ học tập nghiêm túc, động cơ học tập 

đúng đắn 

 

2 4 
 - Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá giữa kỳ tự luận 

- Đánh giá bài tập, thảo luận 

- Đánh giá cuối kỳ tự luận  

 

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 
 Thực tập cơ khí đại 

cương 

- Về kiến thức: Trên cơ sở các kiến thức về lý thuyết đã học 

ở môn Công nghệ kim loại sinh viên được củng cố, nâng cao 

kỹ năng thao tác, sử dụng thành thạo một số máy móc, thiết bị, 

dụng cụ gia công cơ khí. 

2  5 

Đánh giá chuyên cần: 10% 

Kết quả thực tập: 70% 

Báo cáo thực tập: 20% 



- Về kỹ năng: Qua đợt thực tập sinh viên có khả năng lập 

được quy trình gia công một chi tiết cụ thể, đồng thời đạt được 

tay nghề cơ bản của các phương pháp gia công đó. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tích cực, chủ 

động trong việc học tập lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào 

thực tiễn  

 

Kỹ thuật cơ khí, Chăn nuôi, Công nghệ thực phẩm trình độ đại học: 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Kỹ thuật nhiệt  

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ 

thuật và truyền nhiệt.  

Sau khi học xong, sinh viên có thể vận dụng những khái niệm cơ bản 

về nhiệt để tính toán quá trình và thiết bị nhiệt; Đánh giá và giải 

quyết các vấn đề của các quá trình và thiết bị nhiệt; Tư vấn về kỹ 

thuật và công nghệ chế biến sử dụng nhiệt.  

2    2 

-  Đánh giá chuyên cần  

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ   

2 
T.bị trong CNSX t.ăn 

chăn nuôi 

- Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về 

công nghệ và thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi.  

-  Rèn luyện cho người học kỹ năng: vận dụng những kiến thức cơ 

bản để lựa chọn quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị chê biến 

phù hợp cho từng loại thức ăn chăn nuôi; vận hành an toàn các 

thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất; tính toán xác định các chỉ 

tiêu kinh tế-kỹ thuật của hệ thống thiết bị, đồng thời nâng cao kỹ 

năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu và kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Hình thành cho người học thái độ: Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

3 5  

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  



bổ sung kiến thức, hình thành tác phong làm việc theo hướng công 

nghiệp. 

3 
Thiết bị chế biến thực 

phẩm 2 

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo và lý 

thuyết tính toán các thiết bị trong công nghệ chế biến nông sản thực 

phẩm; Nâng cao mức độ thành thạo tìm tài liệu, tự nghiên cứu, thảo 

luận, làm việc theo nhóm; Nâng cao kỹ năng thực hành sử dụng, bảo 

dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong công nghệ chế biến nông sản 

thực phẩm; Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn tìm tòi, suy nghĩ, phản 

biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức. 

3  8 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

4 
Công nghệ chế biến 

thực phẩm 1 

Học phần nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về qui trình công nghệ 

và hệ thống thiết bị chế biến một số loại nông sản- thực phẩm 

chính trong nông nghiệp.  

Sau khi học xong, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản 

về qui trình công nghệ và hệ thống thiết bị để tính toán, thiết kế thiết 

bị chế biến nông sản- thực phẩm chính trong nông nghiệp; Đánh giá 

và giải quyết các vấn đề của chế biến nông sản thực phẩm; Tư vấn về 

kỹ thuật và thiết bị chế biến. 

3 7 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

5 
ĐA Công nghệ chế 

biến thực phẩm 

-  Về kiến thức: Tính toán một quá trình trong công nghệ thực 

phẩm và lựa chọn thiết bị phù hợp để thực hiện hiệu quả quá trình 

đó. 

-  Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu giải 

quyết vấn đề kỹ thuật, kỹ năng làm việc theo nhóm, thành thạo 

trong nhận xét viết báo cáo, trình bày vấn đề sử dụng phương tiện 

nghe nhìn. Lập kế hoạch tư vấn chuyển giao công nghệ, thiết bị 

chế biến thực phẩm. 

1  7 

-  Đánh giá chuyên cần  

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  



-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

6 
Thiết kế nhà máy chế 

biến TP 

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo và lý 

thuyết tính toán các thiết bị trong công nghệ chế biến nông sản 

thực phẩm  

Sau khi học xong, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản 

để tính toán, thiết kế thiết bị trong công nghệ chế biến nông sản thực 

phẩm; Đánh giá và giải quyết các vấn đề của thiết bị chế biến thực 

phẩm; Tư vấn về kỹ thuật và thiết bị chế biến. 

2 8 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

7 
Đồ án KT bảo quản 

nông sản 

- Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo, lý 

thuyết tính toán máy nâng chuyển dùng trong sản xuất nông 

nghiệp, chế biến nông sản, xây dựng,... 

- Về kỹ năng:nâng cao kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, kỹ năng 

làm việc theo nhóm, thành thạo trong sử dụng, bảo dưỡng và sửa 

chữa các thiết bị nâng chuyển 

- Về năng lực tự chủ và trách nghiệm: nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

1 7 

-  Đánh giá chuyên cần  

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

8 KT bảo quản nông sản 

- Về kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ bảo 

quản nông sản, nguyên lý cấu tạo và lý thuyết tính toán kho và 

thiết bị kho bảo quản 

- Về kỹ năng: nâng cao kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, kỹ 

năng làm việc theo nhóm, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các 

thiết bị bảo quản nông sản. 

3 6 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  



- Về năng lực tự chủ và trách nghiệm: nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

9 Máy nâng chuyển 

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo, lý 

thuyết tính toán máy nâng chuyển dùng trong lĩnh vực chế biến 

nông sản thực phẩm  

Sau khi học xong, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản 

về cấu tạo, lý thuyết máy nâng chuyển để tính toán, thiết kế máy nâng 

chuyển; Đánh giá và giải quyết các vấn đề của máy nâng chuyển; Tư 

vấn về kỹ thuật và thiết bị nâng chuyển. 

2 8 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

10 
Kỹ thuật và thiết bị 

lạnh 

  - Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản công nghệ và 

thiết bị lạnh. Sau khi học xong, sinh viên có thể nắm được nguyên 

lý cấu tạo, cách sử dụng và tính toán thiết kế hệ thống thiết bị lạnh 

dân dụng và hệ thống lạnh trong công nghệ bảo quản và chế biến 

nông sản thực phẩm. 

- Về kỹ năng:nâng cao kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, kỹ năng 

làm việc theo nhóm 

- Về năng lực tự chủ và trách nghiệm: nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

3 6 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

11 
KT bảo quản nông sản 

thực phẩm 

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật và 

thiết bị trong lĩnh vực bảo quản nông sản thực phẩm.  

-  Về kỹ năng: 

Sau khi học xong, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản 

về cấu tạo, lý thuyết để tính toán, thiết kế thiết bị bảo quản nông sản 

3 6 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  



thực phẩm; Đánh giá và giải quyết các vấn đề của về bảo quản thực 

phẩm; Tư vấn về kỹ thuật và thiết bị bảo quản nông sản thực phẩm. 

12 Máy thực phẩm 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nguyên lý 

làm việc, nguyên lý cấu tạo và một số tính toán của máy chế biến 

thực phẩm;  

Rèn luyện cho người học kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, thảo 

luận, làm việc theo nhóm; Nâng cao kỹ năng thực hành sử dụng, 

bảo dưỡng và sửa chữa các máy thực phẩm;  

Hình thành cho người học thái độ nghiêm túc và tự giác trong học tập 

và làm việc, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức. 

2 5,9 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

13 
Đồ án thiết bị chế 

biến TP 

-  Về kiến thức: Phân tích lựa chọn sơ đồ nguyên lý làm việc và 

tính toán thiết kế hệ thống máy chế biến nông sản thực phẩm. 

-  Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu giải 

quyết vấn đề kỹ thuật, kỹ năng làm việc theo nhóm, thành thạo 

trong nhận xét viết báo cáo, trình bày vấn đề sử dụng phương tiện 

nghe nhìn. Lập kế hoạch tư vấn chuyển giao công nghệ, thiết bị 

chế biến thực phẩm. 

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

1 8 

-  Đánh giá chuyên cần  

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

14 
QL và KTchất lượng 

thực phẩm 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý và 

kiểm tra chất lượng thực phẩm. Sau khi học xong, sinh viên biết 

cách tổ chức quản lý, kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu cơ bản về 

chất lượng thực phẩm;  

Rèn luyện cho người học kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, thảo 

luận, làm việc theo nhóm; Nâng cao kỹ năng thực hành sử dụng, 

bảo dưỡng và sửa chữa các máy thực phẩm;  

2 9 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  



Hình thành cho người học thái độ nghiêm túc và tự giác trong học tập 

và làm việc, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức. 

15 
Thiết bị bao gói sản 

phẩm 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về bao bì, thiết bị 

định lượng, kỹ thuật tạo bao, nạp liệu, ghép kín, trang trí và hoàn 

thiện việc bao gói một đơn vị sản phẩm;  

Rèn luyện cho người học kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, thảo 

luận, làm việc theo nhóm,  kỹ năng thực hành sử dụng, bảo dưỡng 

và sửa chữa các máy và thiết bị định lượng, bao gói sản phẩm;  

Hình thành cho người học thái độ nghiêm túc và tự giác trong học tập 

và làm việc, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức. 

2 8 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

16 
TT Côg nghệ chế biến 

thực phẩm 

-  Về kiến thức: Xây dựng quy trình công nghệ, lựa chọn vật liệu 

và trang thiết bị chế biến thực phẩm. 

-  Về kỹ năng: Phân tích, so sánh tìm tài liệu, tự nghiên cứu, kỹ 

năng làm việc theo nhóm trình bày và giải quyết vấn đề, thành 

thạo trong vận hành, báo cáo kết quả, lập kế hoạch sản xuất chế 

biến nông sản thực phẩm. 

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

2 6 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

17 Máy và thiết bị lạnh 

  Về kiến thức: Hiểu và áp dụng những kiến thức cơ bản về máy và 

thiết bị lạnh. Sau khi học xong, sinh viên hiểu được nguyên lý cấu 

tạo, cách sử dụng và tính toán thiết kế hệ thống thiết bị lạnh dân 

dụng và hệ thống lạnh trong công nghệ bảo quản và chế biến nông 

sản thực phẩm. 

-  Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, kỹ 

năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, thực hành vận hành, sử dụng, 

bảo dưỡng và sửa chữa các máy và thiết bị lạnh. 

3      7 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  



-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

18 Cơ khí chăn nuôi 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cấu tạo 

và lý thuyết tính toán các thiết bị máy móc phục vụ trong các chuồng 

trại chăn nuôi; Rè luyện cho người học kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên 

cứu, kỹ năng làm việc theo nhóm, thành thạo trong sử dụng, bảo 

dưỡng và sửa chữa các thiết bị cơ khí trong chăn nuôi; Hình thành 

cho người học tính nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn tìm tòi, suy nghĩ, 

phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến 

thức; 

2  6 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

19 
Thiết bị trong CN sau 

TH 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cấu tạo và 

lý thuyết tính toán thiết bị Sau thu hoach, Sau khi học xong, sinh 

viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về cấu tạo, lý thuyết 

thiết bị sau thu hoạch  để tính toán, thiết kế máy;  

Rèn luyện cho người học kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, thảo 

luận, làm việc theo nhóm;  Tư vấn về kỹ thuật và thiết bị Sau thu 

hoach; Nâng cao kỹ năng thực hành sử dụng, bảo dưỡng và sửa 

chữa các thiết bị sau thu hoạch;  

Hình thành cho người học thái độ nghiêm túc và tự giác trong học tập 

và làm việc, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức 

3 5 

-  Đánh giá chuyên cần  

-  Thực hành 

- Kiểm tra giữa kỳ 

- Kiểm tra cuối kỳ  

20 
Đồ án thiết bị trong 

CN sau TH 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương 

pháp tính toán thiết kế các thiết bị trong công nghệ sau thu hoạch; 

nâng cao kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc theo 

nhóm; Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, 

tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức; 

   

21 
TT thiết bị chế biến 

thực phẩm 

-  Về kiến thức: Hiểu và áp dụng kiến thức trong thực tập vận 

hành, chăm sóc kỹ thuật thiết bị chế biến thực phẩm. Sau khi học 
   



xong sinh viên có thể tổ chức sản xuất; đánh giá kiểm tra chất 

lượng sản phẩm thực tập.    

-  Về kỹ năng: Tự nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo 

nhóm, thực hành sử dụng, lập quy trình vận hành, bảo dưỡng và 

sửa chữa các thiết bị chế biến thực phẩm. 

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác, mạnh dạn 

tìm tòi, suy nghĩ, phản biện, tranh luận, đồng thời sửa chữa thiếu sót, 

bổ sung kiến thức. 

22 
Vệ sinh và an toàn 

thực phẩm 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, cấu tạo và lý thuyết tính toán thiết bị vệ sinh, khử 

trùng, Sau khi học xong, sinh viên có thể vận dụng những kiến 

thức cơ bản về cấu tạo, lý thuyết vệ sinh, khử trùng để tính toán, 

thiết kế thiết bị vệ sinh, khử trùng thực phẩm;  

Rèn luyện cho người học kỹ năng tìm tài liệu, tự nghiên cứu, thảo 

luận, làm việc theo nhóm;  Tư vấn về kỹ thuật và thiết bị vệ sinh, 

khử trùng; Nâng cao kỹ năng thực hành sử dụng, bảo dưỡng và 

sửa chữa các thiết bị vệ sinh, khử trùng;  

Hình thành cho người học thái độ nghiêm túc và tự giác trong học tập 

và làm việc, đồng thời sửa chữa thiếu sót, bổ sung kiến thức 

   

 

V. KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ 

Ngành Ngôn ngữ Anh trình độ Đại học  năm học 2021-2022 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 



1 
Dẫn luận 

ngôn ngữ  

 Kiến thức: Nắm được các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ học, hiểu được bản chất, 

nguồn gốc của ngôn ngữ; vận dụng các kiến thức đã học để thực hành các dạng bài tập 

về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

- Kỹ năng: Có thể vận dụng các khái niệm cơ bản đã học để đi sâu vào học các môn 

ngôn ngữ học tiếng Anh. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu khác có liên quan đến các 

vấn đề đã học nhằm chuẩn bị và học tập tốt các môn ngôn ngữ học tiếng Anh. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự học, nghiên cứu kĩ các mảng tài liệu 

được giảng viên giao trước khi đến lớp. 

2 
Học kỳ 

1  

 CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết tự luận 

CK:  thi viết tự luận 

2  Nghe 1 

 Về kiến thức: 

Nắm đầy đủ kiến thức về cấu trúc bài nghe theo chuẩn A2- Cambridge English: Key 

(KET)  

Nắm vững các chiến lược nghe tương ứng cho từng phần của bài thi nghe theo chuẩn 

KET 

Nắm được miền từ vựng thông qua các bài nghe liên quan đến các chủ đề My family, 

My friends and me, In my free time, Eating in eating out, What are you doing now, 

Great places to visit, Getting there, School rules, We had a great time, What’s on, Are 

you an outdoors person. 

Về kỹ năng:  

Áp dụng các chiến lược nghe phù hợp cho từng dạng câu hỏi nghe hiểu. 

Nhận biết và hiểu các từ vựng về các chủ đề được học 

Nghe hiểu được ý chính, ý chi tiết của bài nghe 

Thực hiện được việc tra cứu, khai thác tài liệu phục vụnghe hiểu 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2 
Học kỳ 

1  

 CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi nghe  

CK:  thi nghe  



Hình thành năng lực chủ động tìm tài liệu các sách luyện nghe theo trình độ A2- 

Cambridge English: Key (KET) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghe. 

Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

Phát triển khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ, 

học tập suốt đời môn tiếng Anh 

 

3 Đọc 1 

Về kiến thức: Nắm đầy đủ kiến thức về lý thuyết và các chiến lược để có thể đọc lướt 

lấy thông tin chính trong bài; Đọc nhanh để lấy thông tin chi tiết; Trả lời các câu hỏi 

đọc hiểu; Thực hành kỹ năng phỏng đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh; Thực hành kỹ 

năng suy luận logic; Thực hành sử dụng thành ngữ Anh – Việt.; Nắm được miền từ 

vựng thông qua các đoạn đọc liên quan quan đến các chủ đề: My family, my friends & 

me; In my free time; Eating in, eating out; What are you doing now?; Great places to 

visit; Getting there; School rules!; We had a great time!;W hat’s on?; Are you an 

outdoors person?. 

- Về kỹ năng: Có thể đọc lướt, đọc nhanh để lấy thông tin chính và thông tin chi tiết, 

có khả năng suy luận logic, thực hành đọc và trả lời các câu hỏi về một chủ đề đọc 

hiểu bất kỳ. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chủ động tìm tài liệu các sách luyện đọc 

theo trình độ A2- Key English Test (KET) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng đọc 

2 
Học kỳ 

1 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi đọc hiểu theo 

KET 

CK:  thi đọc hiểu theo 

KET 

4 Nói 1 

Về kiến thức: 

 Nắm đầy đủ kiến thức về cấu trúc bài nói theo chuẩn A2- Cambridge English: Key 

(KET) 

Nắm vững các chiến lược nói tương ứng cho từng phần của bài thi nói theo chuẩn 

KET 

Nắm được miền từ vựng thông qua các bài nói liên quan đến các chủ đề My family, 

My friends and me, In my free time, Eating in eating out, What are you doing now, 

2 
Học kỳ 

1 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi nói theo KET 

CK:  thi nói theo KET 



Great places to visit, Getting there, School rules, We had a great time, What’s on, Are 

you an outdoors person. 

Về kỹ năng:  

Áp dụng các chiến lược nói phù hợp cho từng dạng bài nói 

Nhận biết và hiểu các từ vựng về các chủ đề được học 

Thực hiện được việc tra cứu, khai thác tài liệu phục vụkỹ năng nói 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Hình thành năng lực chủ động tìm tài liệu các sách luyện nói theo trình độ A2- 

Cambridge English: Key (KET) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nói. 

Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

Phát triển khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ, 

học tập suốt đời môn tiếng Anh 

5 Viết 1 

Về kiến thức: 

Nắm đầy đủ kiến thức về lý thuyết cơ bản và các chiến lược viết thư, viết tin nhắn, miêu  

tả đồ vật thường được sử dụng hằng ngày; Nắm được miền từ vựng thông qua các bài 

viết liên quan đến các chủ đề My family, My friends and me, In my free time, Eating in 

eating out, What are you doing now, Great places to visit, Getting there, School rules, 

We had a great time, What’s on, Are you an outdoors person. 

Về kỹ năng:  

- Có thể viết được các bức thư thân mật/ xã giao, thư kể về một chuyến du lịch, viết một 

tin nhắn cho một người bạn kể về một buổi biểu diễn. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có ý thức chủ động tìm tài liệu, các sách luyện viết theo trình độA2- Key English Test 

(KET) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng viết. 

2 
Học kỳ 

1 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết theo KET 

CK:  thi viết theo KET 



- Hình thành ý thức tự tìm kiếm tài liệu, thông tin và khả năng tự học tiếng Anh suốt 

đời 

6 

Phương 

pháp tiếp 

cận khoa 

học 

Về kiến thức: Trình bày được về mặt lý luận những nguyên tắc, các cách tiếp cận, 

các phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Phân tích và giải thích được các quy trình 

thiết lập đề cương nghiên cứu và các phương pháp cơ bản để thực hiện một đề tài nghiên 

cứu khoa học; Phân tích được quy trình chứng minh và trình bày luận điểm khoa học; 

Phân biệt được cách trình bày các công trình khoa học. 

- Về kỹ năng: Viết được tóm tắt cơ sở lý luận của một báo cáo tốt nghiệp, tóm tắt 

một bài báo khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành; Biết cách tìm kiếm và phân loại tài 

liệu tham khảo cho một chủ đề khoa học; Vận dụng lý luận để phân tích các cách tiếp 

cận và phương pháp luận trong một bài báo khoa học; Phân tích được cách lựa chọn đề 

tài, thiết lập bài toán nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu của một đề cương nghiên cứu 

khoa học thuộc chuyên ngành; Nhận biết được các luận điểm, luận cứ và phương pháp 

chứng minh luận điểm trong một bài báo khoa học. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, kiên trì 

và trung thực trong nghiên cứu khoa học 

2 
Học kỳ 

2 

+ Chuyên cần 

  

+ Bài tập   

+ Thảo luận   

+ Thi hết học phần: 

Tự luận 

7 Nghe 2 

Về kiến thức: 

Nắm được cấu trúc bài nghe theo chuẩn B1- Cambridge English: Preliminary (PET) 

và các chiến lược nghe tương ứng cho từng phần của bài thi nghe 

Vận dụng được từ vựng và các kiến thức khái quát thông qua các chủ đề của bài học 

Về kỹ năng: 

Nghe từ khóa 

Nghe lấy thông tin chung và thông tin chi tiết   

2 
Học kỳ 

2 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi nghe  

CK:  thi nghe  



Nghe hiểu thái độ và quan điểm của người nói 

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tổng hợp, phân tích thông tin 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Hình thành được năng lực tự học và đam mê học tiếng Anh; tự tin trong giao tiếp; biết 

tìm kiếm và khai thác các nguồn học liệu bằng tiếng Anh hiệu quả. 

8 Nói 2 

Về kiến thức: 

Nắm được cấu trúc bài nói theo chuẩn B1- Cambridge English: Preliminary (PET) và 

các chiến lược nói tương ứng cho từng phần của bài thi nói 

Vận dụng được từ vựng và các kiến thức khái quát thông qua các chủ đề của bài học 

Về kỹ năng: 

Áp dụng các chiến lược nói phù hợp cho từng dạng bài nói 

Nhận biết và hiểu các từ vựng về các chủ đề được học 

Thực hiện được việc tra cứu, khai thác tài liệu phục vụ kỹ năng nói 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Hình thành năng lực chủ động tìm tài liệu các sách luyện nói theo trình độ B1- 

Cambridge English: Preliminary (PET) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nói. 

Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

Phát triển khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ, 

học tập suốt đời môn tiếng Anh 

2 
Học kỳ 

2 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi nói theo PET 

CK:  thi nói theo PET 

9 Đọc 2 

Về kiến thức: Nắm đầy đủ kiến thức về lý thuyết và các chiến lược để có thể đọc lướt 

lấy thông tin chính trong bài; Đọc nhanh để lấy thông tin chi tiết; Trả lời các câu hỏi 

đọc hiểu; Thực hành kỹ năng phỏng đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh; Thực hành kỹ 

năng suy luận logic; Thực hành sử dụng thành ngữ Anh – Việt; Làm quen với các 

dạng bài đọc được viết theo văn phong báo chí. Nắm được miền từ vựng thông qua 

2 
Học kỳ 

2 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi đọc hiểu theo 

PET 



các bài đọc liên quan quan đến các chủ đề: All about me!;  Winning& losing; Let’s 

shop!; Relax! ; Extreme diets; My home; Wild at heart; We’re off! 

- Về kỹ năng: Có thể đọc lướt, đọc nhanh để lấy thông tin chính và thông tin chi tiết, 

có khả năng suy luận logic, thực hành đọc và trả lời các câu hỏi về một chủ đề đọc 

hiểu bất kỳ. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chủ động tìm tài liệu các sách luyện đọc 

theo trình độ B1- Preliminary English Test (PET)nhằm nâng cao trình độ kỹ năng 

đọc. 

CK:  thi đọc hiểu theo 

PET 

10 Viết 2 

Về kiến thức: 

Nắm đầy đủ kiến thức về lý thuyết cơ bản và các chiến lược viết các dạng văn bản như  

email, notes, mô tả tranh. 

Về kỹ năng: 

- Sử dụng được thành thạo các từ nối; đại từ quan hệ;  mẫu câu trực tiếp – gián tiếp; động 

từ khuyến thiếu trong đưa ra lời đề nghị, gợi ý, đề xuất, yêu cầu; các trạng từ yet, just, 

already; các từ loại khác nhau; dấu câu trong văn viết;  

- Có chiến lược viết và có khả năng viết câu mở đầu và câu kết thúc, và toàn văn các văn 

bản viết đơn giản đã nói trên về các chủ đề giới thiệu bản thân, chiến thắng và thất bại, 

mua sắm, nghỉ ngơi, chế độ ăn kiêng, gia đình, thế giới tự nhiên. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có ý thức chủ động tìm tài liệu, các sách luyện viết theo trình độ B1- Preliminary 

English Test (PET) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng viết. 

- Hình thành ý thức tự tìm kiếm tài liệu, thông tin và khả năng tự học tiếng Anh suốt 

đời 

2 
Học kỳ 

2 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết theo PET 

CK:  thi viết theo PET 

11 
Ngoại ngữ 

2-1 (Tiếng 

Về kiến thức: sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, từ vựng, 

ngữ pháp và vận dụng được các kĩ năng phát âm, nghe, nói và dịch tiếng Trung căn 
3 

Học kỳ 

2 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 



Trung, 

Tiếng 

Pháp) 

bản với các chủ đề đơn giản trong cuộc sống hàng ngày: chào hỏi, làm quen, giới 

thiệu bản thân, mua sắm, hỏi địa chỉ, số điện thoại, đổi tiền. 

- Về kỹ năng:  

Sử dụng được tiếng Trung để thực hành dịch, nói được các đoạn hội thoại về các chủ 

đề đơn giản trong cuộc sống. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có ý thức tự học, nghiên cứu kĩ các mảng tài 

liệu được giảng viên giao trước khi đến lớp. 

GK: thi viết trắc 

nghiệm và tự luận 

CK:  thi viết trắc 

nghiệm và tự luận 

12 Tiếng Việt 

Về kiến thức: Nắm vững và thực hành được những vấn đề về ngữ âm tiếng Việt hiện 

đại như âm tiết, âm tố, âm vị; từ vựng tiếng Việt, Cấu tạo và phân loại các từ loại 

tiếng Việt; Ngữ pháp tiếng Việt phần câu; thực hành viết đoạn văn và văn bản. 

- Về kĩ năng: thực hành viết được các đoạn văn, các loại văn bản, hiểu được ý chính 

của các loại văn bản, chữa lỗi trong văn bản. 

- Về các mục tiêu khác: Có ý thức tự học, nghiên cứu kĩ các mảng tài liệu được giảng 

viên giao trước khi đến lớp 

3 
Học kỳ 

2 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết tự luận 

CK:  thi viết tự luận 

13 
Logic học 

đại cương 

- Trình bày chính xác nội dung các khái niệm về hình thức và quy luật logic của tư 

duy hình thức. 

- Phân tích được kết cấu của các hình thức tư duy,  các thao tác tư duy. 

- Vận dụng các kiến thức lý thuyết để làm được các bài tập trong giáo trình. 

- Rèn luyện tính chính xác và khả năng tư duy logic trong quá trình học tập cũng như 

trong công tác sau này. 

2 
Học kỳ 

2 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ tự 

luận, đánh giá cuối kỳ 

tự luận 

14 Nghe 3 

Về kiến thức: học phần nhằm giúp sinh viên ghi nhớ, hiểu và áp dụng các chiến lược 

làm bài nghe, các dạng bài nghe dưới dạng bài nói dài, cuộc trò  chuyện sôi nổi giữa 

những người bản ngữ, những tranh luận hay các thông báo qua các phương tiện thông 

tin đại chúng.  Sinh viên có thể ghi nhớ  từ vựng về con người và cuộc sống thói quen 

2 
Học kỳ 

3 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi nghe theo 

FCE 



hàng ngày; thực phẩm và đồ uống; du lịch và phong tục lễ hội; giải trí, giáo dục và 

nghề nghiệp, sức khỏe và thể thao; môi trường và thời tiết; khoa học và kỹ thuật, 

truyền thông; mua sắm và mốt.  

 - Về kỹ năng: học phần nhằm trang bị cho sinh viên  kỹ năng nghe những bài nói dài 

về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và 

mối quan hệ giữa các ý không tường minh; Có thể theo dõi và nghe hiểu được các 

cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ; Có thể theo dõi và nghe hiểu được 

những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng;  Có thể nghe hiểu được những 

thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: học phần nhằm giúp sinh viên có ý thức tự học 

môn tiếng Anh và chủ động tìm tài liệu các sách luyện nghe theo trình độ B2- 

Cambridge English First (FCE) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghe 

CK:  thi nghe theo 

FCE 

15 Nói 3 

Vềkiếnthức: có thể thực hành các tình huống luyện nói: Miêu tả người và nhà 

(Describing people, home); Đưa ra ý kiến và so sánh đối chiếu (Giving opinions, 

comparing);  Kiểm soát lượt lời, gợi ý, suy đoán (Turn-taking, suggesting, 

speculating); Hỏi ý kiến và giải thích ý kiến (Asking for and justifying opinions); Nói 

về các kế hoạch trong tương lai (Talking about future plans); Bày tỏ quan điểm đồng 

ý và không đồng ý một cách lịch sự (Agreeing and politely disagreeing); Góp ý 

(Adding more points); Cách duy trì cuộc hội thoại (Keeping going); Đưa ra quyết định 

(Decision- making). 

- Vềkỹnăng: có thể nâng cao vốn từ vựng và các kỹ năng Tiếng Anh đặc biệt là kỹ 

năng nói trong giao tiếp và thực hiện các bài thi nói theo trình độ B2- Cambridge 

English First (FCE) 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: học phần nhằm giúp sinh viên có ý thức tự học 

môn tiếng Anh và chủ động tìm tài liệu các sách luyện nói theo trình độ B2- Cambridge 

English First (FCE) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng đọc. 

2 
Học kỳ 

3 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi nói theo FCE 

CK:  thi nói theo FCE 



16 Đọc 3 

Vềkiếnthức: Nắm đầy đủ kiến thức về lý thuyết và các chiến lược để có thể đọc một cách 

tương đối độc lập, có khả năng điều chỉnh cách đọc và tốc độ đọc theo từng dạng văn 

bản và mục đích đọc cũng như sử dụng các nguồn tham khảo phù hợp một cách có chọn 

lọc. 

- Vềkỹnăng: có thể hiểu các bài báo và các báo cáo liên quan đến các vấn đề thời sự, có 

thể nhanh chóng xác định nội dung và mức độ hữu ích của các bài báo và các bản báo 

cáo liên quan đến nhiều loại chủ đề chuyên môn để quyết định xem có nên đọc kỹ hơn 

hay không; có thể tóm tắt nhiều loại văn bản thực tế và hư cấu; và có thể đưa ra nhận 

định, thảo luận về các quan điểm đối lập và các chủ đề chính. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: học phần nhằm giúp sinh viên có ý thức tự học 

môn tiếng Anh và chủ động tìm tài liệu các sách luyện đọc theo trình độ B2- Cambridge 

English First (FCE) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng đọc. 

2 
Học kỳ 

3 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi đọc hiểu theo 

FCE 

CK:  thi đọc hiểu theo 

FCE 

17 Viết 3 

Môn học này giúp người học hiểu được các lý thuyết cơ bản, các chiến lược viết thư, 

báo cáo, mẩu truyện ngắn..và sử dụng những kiến thức và chiến lược đã học để viết các 

bài liên quan quan đến các chủ đề về giới thiệu bản thân, giải trí, học tập và làm việc, 

môi trường, công nghệ, phương tiện truyền thông … 

2 
Học kỳ 

3 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết theo FCE 

CK:  thi viết theo FCE 

18 Ngữ pháp 

Về kiến thức: Nắm đầy đủ kiến thức về tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh; 

cụm danh từ, động từ, tính từ, giới từ, câu đơn, câu phức, liên từ… 

- Về kỹ năng: Có thể phân tích các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp trong câu/ văn bản. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Hình thành được năng lực tự học và ý thức học tập 

suốt đời. 

3 
Học kỳ 

3 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình 

CK:  thi tự luận 

19 

Ngoại ngữ 

2-2 (Tiếng 

Trung, 

Tiếng 

Pháp) 

Về kiến thức: sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết, từ vựng, 

ngữ pháp và vận dụng được các kĩ năng phát âm, nghe, nói và dịch tiếng Trung căn 

bản với các chủ đề đơn giản trong cuộc sống hàng ngày: cuộc sống hàng ngày của 

bạn, mua sắm, hỏi giờ, nêu nguyện vọng, mơ ước. 

- Về kỹ năng:  

3 
Học kỳ 

3 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết trắc 

nghiệm và tự luận 



Sử dụng được tiếng Trung để thực hành dịch, nói được các đoạn hội thoại về các chủ 

đề đơn giản trong cuộc sống. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có ý thức tự học, nghiên cứu kĩ các mảng tài 

liệu được giảng viên giao trước khi đến lớp. 

CK:  thi viết trắc 

nghiệm và tự luận 

20 

Cơ sở văn 

hóa Việt 

Nam 

- Về kiến thức: nắm những kiến thức cơ bản cho việc hiểu một nền văn hoá; nắm được 

các đặc trưng cơ bản, quy luật hình thành và phát triển của văn hoá việt Nam; có một 

bản lĩnh văn hoá dân tộc vững vàng trong cuộc sống, có thể tham gia một cách có ý 

thức vào việc bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc. 

- Ứng dụng những kiến thức đã học để so sánh đối chiếu các giá trị văn hóa và thích 

nghi đối với văn hóa Anh Mĩ nói riêng và văn hóa các nước phương Tây nói chung. 

- Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào việc học các vấn đề văn hóa Anh Mĩ, 

tạo cho sinh viên bản lĩnh văn hóa dân tộc trong quá trình học tập và tiếp xúc với văn 

hóa của nước có ngoại ngữ đang học.  

- Về các mục tiêu khác: Có ý thức tự học, nghiên cứu kĩ các mảng tài liệu được giảng 

viên giao trước khi đến lớp, có thái độ yêu quê hương đất nước. 

2 
Học kỳ 

3 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết tự luận 

CK:  thi viết tự luận 

21 
Từ vựng 

học 

Học phần nhằm giúp sinh viên: 

- Trình bày chính xác bằng tiếng Anh được một số khái niệm căn bản về từ 

vựng học; hiểu được những thuật ngữ cần thiết về lý thuyết từ, từ vựng; ngữ nghĩa và 

về cấu tạo từ; hiểu được những đặc điểm cơ bản của hình vị tiếng Anh; các qui luật 

biến đổi của hình vị tiếng Anh. 

- Vận dụng những hiểu biết cơ bản về các loại ngữ nghĩa, hiện tượng đồng âm, 

đồng nghĩa, trái nghĩa, thành ngữ trong tiếng Anh  để có thể tự phát triển vốn từ vựng 

tiếng Anh; ứng dụng tốt trong công việc dạy học và biên, phiên dịch sau này. 

- Có ý thức chủ động tự nghiên cứu một số vấn đề cụ thể trong lĩnh vực từ vựng học 

trong quá trình học tập. 

2 
Học kỳ 

4 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình 

CK:  thi nói 



22 
Ngữ nghĩa 

học 

Học phần nhằm giúp sinh viên: 

+ Có thể trình bày chính xác bằng tiếng Anh  một số khái niệm căn bản về ngữ 

nghĩa học; câu; phát ngôn; 

+ Có thể sử dụng nghĩa lời nói; phát ngôn định danh; vị ngữ; phổ niệm; ngữ 

cảnh; bổ ngữ; ý nghĩa của từ ngữ; đồng nghĩa; hàm nghĩa; trái nghĩa; tối nghĩa; logic; 

liên từ. 

+ Hình thành được năng lực tự học và ý thức học tập tiếng Anh suốt đời 

2 
Học kỳ 

4 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và 

bài tập lớn 

CK:  thi nói 

23 Nghe 4 

Về kiến thức: 

 Học phần nhằm giúp sinh viên ghi nhớ, hiểu và áp dụng các chiến lược làm bài nghe, 

các dạng bài nghe như bài giảng hay những bài thuyết trình chuyên ngành, các cuộc 

tranh luận, thông báo và các báo cáo phức tạp.  Nắm vững kiến thức từ vựng về sự 

kiện vấn đề , truyền thông, du lịch, phong tục tập quán,  quan hệ con người, tiền bạc 

và kinh doanh, sức khỏe và thể thao, nghệ thuật và giải trí, thiên nhiên và môi trường, 

giáo dục, học hành và công việc, khoa học và kỹ thuật, tâm lý và tính cách con người. 

Về kỹ năng:  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên  kỹ năng nghe  hiểu được các bài giảng hay 

những bài thuyết trình chuyên ngành có sử dụng nhiều lối nói thông tục, chứa đựng 

các yếu tố văn hóa hoặc các thuật ngữ không quen thuộc; Có thể nghe hiểu được 

những vấn đề tinh tế, phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi như pháp luật, tài chính, thậm chí 

có thể đạt tới trình độ hiểu biết của chuyên gia; Có thể nghe hiểu được mọi điều một 

cách dễ dàng theo tốc độ nói của người bản ngữ.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Học phần nhằm giúp sinh viên có ý thức  tư ̣hoc̣ môn tiếng Anh và chủ động tìm tài 

liệu các sách luyện nghe theo trình độ C1- Cambridge English Advanced (CAE) nhằm 

nâng cao trình độ kỹ năng nghe. 
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Học kỳ 
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CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi nghe theo 

CAE 

CK:  thi nghe CAE 

3 



24 Nói 4 

Về kiến thức: Nắm bắt và áp dụng được những khái niệm cơ bản trong Ngữ âm học 

và âm vị học tiếng Anh để phát âm đúng, áp dụng được những kiến thức cơ bản về 

ngữ nghĩa học tiếng Anh, kĩ năng phân tích ngữ nghĩa, ngữ pháp, phân tích diễn ngôn, 

ngữ dụng học vào công việc chuyên môn. 

Sử dụng tốt tiếng Anh ở trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu (Bậc 5 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam): Hiểu và nhận biết được hàm ý 

của các văn bản dài với phạm vi rộng; diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn 

trong việc tìm từ ngữ diễn đạt; sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các 

mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn; viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ 

đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và 

các công cụ liên kết câu 

Về kỹ năng: Thực hiện việc tìm tòi, nghiên cứu nhằm nâng cao vốn từ vựng và các kỹ 

năng Tiếng Anh để thực hiện tốt các nhiệm vụ biên phiên dịch, quản lý và giảng dạy 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và tự định hướng, thích nghi với các 

môi trường làm việc khác nhau; 

Về Thái độ và phẩm chất đạo đức :Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để nâng cao trình độ, học tập suốt đời. 

2 
Học kỳ 
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CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và thi 

nói theo CAE 

CK:  thi nói theo CAE 

25 Đọc 4 

Về kiến thức, học phần  giúp sinh viên hiểu được lý thuyết và các chiến lược để có thể 

đọc lướt lấy thông tin chính trong bài,  đọc nhanh để lấy thông tin chi tiết, trả lời các 

câu hỏi đọc hiểu, phỏng đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh, suy luận logic, sử dụng 

thành ngữ Anh – Việt, làm quen với các dạng bài đọc được viết theo văn phong báo 

chí. Nắm được miền từ vựng thông qua các bài đọc liên quan quan đến các chủ đề  

Breaking news , Travels and traditions, Behaving and interacting, Selling and 

spending, Health and sport,  Culture old and new,  Green issues, Learning and 

working, Science and technology,  A mind of one’s own.  

Về kỹ năng, học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng  đọc lướt, đọc nhanh để lấy 

thông tin chính và thông tin chi tiết, có khả năng suy luận logic, thực hành đọc và trả 
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CC: tham dự lớp và 
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lời các câu hỏi về một chủ đề đọc hiểu bất kỳ. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, sinh 

viên có ý thức chủ động tìm tài liệu các sách luyện đọc theo trình độ C1- Cambridge 

English Advanced (CAE) nhằm nâng cao trình độ kỹ năng đọc. 

26 Viết 4 

Về kiến thức: Nắm đầy đủ kiến thức về lý thuyết cơ bản và các chiến lược viết thư, 

báo cáo, bài phê bình; bài luận; Nắm được miền từ vựng thông qua các bài viết liên 

quan quan đến các chủ đề  về du lịch, truyền thống văn hóa, cách ứng xử, sức khỏe, 

khoa học công nghệ….  

- Về kỹ năng: Có thể viết thư, báo cáo, bài phê bình, bài luận về một số chủ đề nhất 

định. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Hình thành được năng lực tự học và ý thức học tập 

suốt đời. 
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Học kỳ 
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CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi viết theo CAE 

CK:  thi viết theo 

CAE 

27 Ngữ âm 

Học phần nhằm giúp sinh viên: Nắm được đặc điểm cơ bản của ngữ âm, âm vị học tiếng 

Anh; nghe và phân biệt được các âm, thực hành phát âm đúng các âm, từ câu, hội thoại 

ngắn.  
2 

Học kỳ 

4 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và 

bài tập lớn 

CK:  thi nói 

28 

Ngôn ngữ 

học đối 

chiếu 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:  

- Về kiến thức: Nắm vững một số khái niệm căn bản về Ngôn ngữ học đối chiếu, Phân 

tích đối chiếu, và vận dụng kiến thức đó vào đối chiếu so sánh ngôn ngữ xét ở bình 

diện ngữ âm; ngữ pháp, từ vựng, chữ viết, và văn hóa. 

- Về kỹ năng: Có thể sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên 

môn thông thường trong đối chiếu ngôn ngữ; hiểu được các ý chính của một báo cáo 

hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được 

đào tạo; viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công 

việc chuyên môn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chủ động tìm đọc tài liệu bằng tiếng 

Anh về về Ngôn ngữ học đối chiếu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.và nghiệp vụ 
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CC: tham dự lớp và 
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CK:  thi nói 



29 
Phân tích 

diễn ngôn 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Về kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về phân tích diễn ngôn 

như: khái niệm diễn ngôn/văn bản; các tiêu chí nhận ra diễn ngôn, tính liên kết, mạch 

lạc, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, ngữ pháp, cảnh huống, chức năng ngôn ngữ; vai 

trò của phân tích văn cảnh trong phân tích diễn ngôn;  vai trò của phân tích ngữ pháp 

trong phân tích diễn ngôn; vai trò của phân tích tinh liên kết trong phân tích diễn 

ngôn; vai trò của phân tích ngữ pháp trong phân tích diễn ngôn; đường hướng ngữ 

dụng trong phân tích diễn ngôn: hành động lời nói, hành động tạo lời, hành động tại 

lời, hành động đưa lời, phép lịch sự, các nguyên tắc cộng tác, hàm ẩn và tiền giả 

điịnh; và phân tích hội thoại. 

- Về kỹ năng: Có thể sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên 

môn liên quan đến các văn bản/diễn ngôn viết bằng tiếng Anh.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chủ động làm các bài tập thực hành ở 

sách bài tập và các tài liệu khác nhằm nắm vững và hiểu biết sâu sắc hơn các bình diện 

ngôn ngữ.. 

2 
Học kỳ 
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CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và 

bài tập lớn 

CK:  thi nói 

30 
Giao thoa 

văn hóa 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản: văn hóa, giao tiếp , giao 

thoa văn hóa; nhận thức được những tương đồng và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam 

và một số nước nói tiếng Anh (đặc biệt là ba nước Anh, Úc, Mỹ), từ đó rút ra bài học 

tránh những hiểu lầm không đáng có trong giao tiếp giữa văn hóa Việt và các nước 

nói Tiếng Anh. Môn học cũng giúp dùng kiến thức văn hóa để giải thích hiện tượng 

ngôn ngữ, vì ngôn ngữ phản ánh văn hóa, tránh được việc áp đặt văn hóa của ngôn 

ngữ nguồn lên ngôn ngữ đích.  

- Về kỹ năng: Thông qua việc đóng vai các nhân vật trong các tình huống giao tiếp 

của những nền văn hóa khác nhau, sinh viên hình thành kỹ năng giao tiếp, ứng xử 

trong các tình huống giao tiếp đa văn hóa.  

2 
Học kỳ 
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CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình 

CK:  thi trắc nghiệm 



- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có ý thức chủ động tìm hiểu về ngôn ngữ  giao 

tiếp của những nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là so sánh giữa văn hóa Việt Nam và 

văn hóa của các nước nói Tiếng Anh. 

31 Phiên dịch 

Học phần nhằm giúp sinh viên: 

+ Có thể trình bày chính xác bằng tiếng Anh được một số khái niệm căn bản về phiên 

dịch.  

+ Có thể sử dụng những kiến thức lý thuyết phiên dịch trong dịch thuật; Phân biệt 

phiên dịch và biên dịch; Phát hiện những vấn đề trong sự tương đương giữa hai ngôn 

ngữ; Vận dụng các phương pháp phiên dịch; Phiên dịch ngữ nghĩa và giao tiếp; Dịch 

ẩn dụ; Dịch tên riêng; Phân tích văn bản; Nguyên tắc phiên dịch; Tạo ra bản dịch lý 

tưởng. 

+ Hình thành được năng lực tự học và ý thức học tập tiếng Anh suốt đời 

2 
Học kỳ 
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CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi phiên dịch 

CK:  thi phiên dịch 

32 Biên dịch 

Học phần nhằm giúp người học có khả năng biên dịch các văn bản thuộc nhiều thể 

loại khác nhau từ tiếng Anh sang tiếng Việt vàtừ tiếng Việt sang tiếng Anh ở các  

trình độ cơ bản, có sử dụng từ điển, độc lập hoặc theo nhóm; Biết tránh những lỗi sai 

trong dịch thuật;Biết phân tích, đánh giá, so sánh - tương phản chất lượng của các bản 

dịch; Thuyết trình lưu loát, thuyết phục về các vấn đề liên quan đến dịch thuật Anh-

Việt, Việt-Anh. 

 

2 
Học 

kỳ5 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: Tiểu luận  

CK: Thi biên dịch 

33 
Tiếng anh 

văn phòng 

Học phần nhằm giúp sinh viên: 

+ Có thể thực hành được các tình huống giao tiếp trong công sở như công tác 

văn phòng, xử lí các loại tài liệu, làm công tác lễ tân,  trực điên thoại, chuẩn bị và tổ 

chức hội họp; 

.+ Có thể trình bày một văn bản hoàn chỉnh bằng tiếng Anh về công tác văn 

phòng; 

2 
Học kỳ 
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CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình 

CK:  thi trắc nghiệm 

kết hợp tự luận 



+ Có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý thông tin hiệu quả để 

trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

34 

Tiếng anh 

thư tín giao 

dịch 

Học phần nhằm giúp sinh viên: 

+ Có thể vận dụng các văn bản về thư tín thương mại và các nghiệp vụ kinh 

doanh trong nghiệp vụ chuyên môn; 

+ Có thể trình bày một văn bản hoàn chỉnh ví dụ như  thư yêu cầu và phúc đáp 

thông tin trong kinh doanh thương mại. 

+ Có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý thông tin hiệu quả để 

trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

2 
Học kỳ 

5 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi trắc nghiệm 

kết hợp tự luận 

CK:  thi trắc nghiệm 

kết hợp tự luận 

35 

Phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

anh 1 

Học phần nhằm giúp sinh viên: 

- Về kiến thức: Phân biệtđược các phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Khai thác được 

các Lý thuyết về học ngôn ngữ thứ hai; Các yếu tố ảnh hưởng đến học ngôn ngữ thứ 

hai; Vận dụng Đường hướng giao tiếp trong dạy ngoại ngữ 

- Về kỹ năng: Sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý các tình huống sư phạm trong quá 

trình giảng dạy tiếng Anh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chủ động tìm đọc, đối chiếu, so sánh, 

phân biệt được các tài liệu bằng tiếng Anh về phương pháp giảng dạy để  nâng cao trình 

độ chuyên môn và nghiệp vụ. 

2 
Học kỳ 

5 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và 

bài tập lớn 

CK:  thi nói 

36 
Ngữ dụng 

học 

Về kiến thức: Trình bày chính xác bằng tiếng Anh được một số khái niệm căn bản về 

ngữ dụng học; hiểu và vận dụng những khái niệm cơ bản như khái niệm về vai trò của 

văn cảnh, đồng văn cảnh, sở chỉ, tham chiếu, tiền giả định, hàm ngôn, thể diện và các 

chiến lược lịch sự âm tính và dương tính; xác định và phân biệt được các kiểu hành vi 

ngôn ngữ và phân tích hội thoại. 

2 
Học kỳ 

5 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và 

bài tập lớn 

CK:  thi nói 



- Về kỹ năng: Có thể sử dụng tiếng Anh để phân tích, diễn đạt, xử lý một số ngữ dụng 

trong tiếng Anh; hiểu được các ý nghĩa chính của câu, phát ngôn, văn bản; lựa chọn 

và dùng từ đúng để diễn đạt lời nói đúng và tương đối lưu loát, có thể thuyết trình về 

một số nội dung trong chương trình môn học. 

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Có ý thức chủ động phân tích ngữ dụng mỗi 

khi đọc, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh nhằm hiểu đúng văn bản. 

37 
Thuyết 

trình 

Học phần nhằm giúp sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, phát âm, 

ngữ điệu, cường độ của giọng nói, tốc độ nói,v..v)để trình bày một bài nói có sức thuyết 

phục trước người nghe. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện để phát triển kỹ năng nói 

Tiếng Anh; được thực hành kỹ năng thuyết trình (cách mở đầu bài thuyết trình, nối kết 

các nội dung thuyết trình, cách trình bày ý tưởng một cách mạch lạc và thuyết phục, 

ứng dụng giao tiếp phi ngôn ngữ, cách kết thúc bài thuyết trình và trả lời các câu hỏi 

của thính giả); đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. 

2 
Học kỳ 

5 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình 

CK:  thi nói 

38 
Tâm lý học 

dạy học 

- Phân tích được được bản chất tâm lý của hoạt động dạy và sự hình thành khái niệm 

trong dạy học; xác định được bản chất tâm lý và sự hình thành hoạt động học; sự hình 

thành kỹ năng, kỹ xảo trong học tập; Phân tích được mối quan hệ giữa dạy học và sự 

phát triển trí tuệ 

- Vận dụng lý thuyết hình thành khái niệm trong dạy học; kỹ năng, kỹ xảo học tập vào 

hoạt động học tập của bản thân cũng như trong công tác giảng dạy thông qua thực tập 

sư phạm; Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích những nguyên nhân 

thành công và thất bại trong hoạt động học tập hiện nay và trong thực tập nghề nghiệp. 

2 
Học kỳ 

5 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ tự 

luận, đánh giá cuối kỳ 

tự luận 



- Có ý thức hình thành và phát huy tính tích cực học tập, phát triển tình cảm nghề 

nghiệp. Có thái độ sẵn sàng áp dụng các kiến thức học phần đã học vào giải quyết các 

nhiệm vụ thực tập nghề nghiệp. 

39 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

Nông học 

Học phần giúp sinh viên hiểu chính xác một số định nghĩa cơ bản về khoa học cây trồng, 

chọn giống cây trồng; cải thiện kĩ năng đọc hiểu chuyên ngành bằng Tiếng Anh, viết 

báo cáo và trình bày trong các hội thảo khoa học bằng Tiếng Anh 
2 

Học kỳ 

5 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì(kiểm 

tra trắc nghiệm kết hợp 

tự luận) 

Đánh giá cuối kì(thi 

vấn đáp) 

40 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành cơ 

điện 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và từ vựng tiếng Anh 

vềchuyên ngành Cơ điêṇ, về các loaị máy móc kỹ thuâṭ vâṭ liêụ, cơ cấu, các loaị lưc̣ trong 

cơ khí, đôṇg cơ điện. 

 

2 
Học kỳ 

5 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì (kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

trắc nghiệm kết hợp tự 

luận) 

41 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành thủy 

sản 

Học phần cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản giúp họ đọc hiểu 

tài liệu chuyên ngành, luyện tập các hiện tượng ngữ pháp sử dụng trong chuyên ngành, 

viết các văn bản khoa học về chuyên ngành bằng Tiếng Anh. 
2 

Học kỳ 

5 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì(kiểm 

tra trắc nghiệm kết hợp 

tự luận) 

Đánh giá cuối kì(thi 

trắc nghiệm kết hợp tự 

luận) 

42 
Tiếng anh 

chuyên 

Học phần nhằm giúp sinh viên có vốn từ thuật ngữ tiếng Anh về chuyên ngành Công 

nghệ thực phẩm. Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về chuyên ngành Công nghệ 2 
Học kỳ 

5 
Đánh giá chuyên cần 



ngành 

CNTP 

thực phẩm và một số quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm căn bản để có thể giải quyết 

các vấn đề trong các đơn vị sản xuất thực phẩm. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các 

bài báo, giáo trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản 

với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao đổi chuyên môn.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần này giúp sinh viên có ý thức chủ động 

tìm đọc tài liệu bằng tiếng Anh về chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 

Đánh giá giữa kì (kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì (thi 

vấn đáp) 

43 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

SPKT 

Học phần nhằm giúp sinh viên tóm tắt và sử dụng được vốn từ vựng cơ bản về các chủ 

đề trong chuyên ngành sư phạm kỹ thuật, các khái niệm cơ bản trong tiếng Anh về giảng 

dạy kỹ thuật nông nghiệp; một số thuật ngữ tiếng Anh của chuyên ngành sư phạm kỹ 

thuật; một số thuật ngữ tiếng Anh của chuyên ngành trồng trọt và chăn nuôi.  

2 
Học kỳ 

5 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì(kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

trắc nghiệm kết hợp tự 

luận) 

44 
Biên dịch 

nâng cao 

Học phần này nhằm giúp người học có khả năng biên dịch thành thạo các văn bản thuộc 

nhiều thể loại khác nhau từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh 

ở trình độ nâng cao; Có khả năng chọn và áp dụng phương pháp tiếp cận phù hợp nhất 

đối với văn bản cần dịch; Có khả năng chọn và áp dụng các kỹ thuật dịch phù hợp nhất; 

Có khả năng chọn được giải pháp hợp lý nhất cho các vấn đề gặp phải trong dịch thuật 

liên quan đến từ vựng, cấu trúc, ngữ dụng, văn hóa, và văn phong; Biết vận dụng được 

vốn kiến thức nền và các từ vựng, cấu trúc được cung cấp trong các bài luyện dịch. 

3 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: Thuyết trình và 

làm tiểu luận 

CK:  thi biên dịch 

 

45 
Phiên dịch 

nâng cao 

Học phần nhằm giúp sinh viên: Phiên dịch đầy đủ chính xác nội dung từ dễ đến khó 

trong một đoạn hội thoại, bài phỏng vấn, bản tin, bài thuyết trình về các chủ đề: nông 

nghiệp, các vấn đề xã hội, kinh tế quốc tế và ngoại thương, chính trị và ngoại giao, 

khoa học công nghệ.  

- Sử dụng linh hoạt, hợp lý các kỹ thuật và kỹ năng ghi chép để hỗ trợ khả năng ghi 

nhớ. Có khả năng phân tích và sắp xếp ý một cách hợp lý. Áp dụng một số kỹ thuật và 

3 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thi phiên dịch 

CK:  thi phiên dịch 



cách xử lý một số tình huống thường gặp trong khi phiên dịch các đoạn hội thoại, các 

đoạn thông tin và bài phát biểu.  

- Thực hiện được các kỹ năng phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh và phiên dịch chuyên 

ngành (Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Môi trường, Thư tín văn 

phòng) 

46 
Văn học 

Anh – Mỹ 

Học phần nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ thuật tiếp cận các tác phẩm, tác giả trong 

nền văn học Anh – Mỹ 

- Hoàn thiện hiểu biết về ngôn ngữ Anh và xác định được giá trị nhân văn trong từng 

tác phẩm. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các nguồn tài liệu liên quan đến các tác giả, 

tác phẩm trong Văn học Anh – Mỹ 

 

2 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình  

CK:  thi nói 

47 

Phương 

pháp giảng 

dạy 2 

Học phần nhằm giúp sinh viên:  

+ Vận dụng được phương pháp giảng dạy từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, 4 kĩ 

năng: nói, nghe, đọc, viết trong giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục;  

+ Vận hành, sử dụng được các thiết bị hỗ trợ dạy học;  

+ Lập kế hoạch, xây dựng lịch trình giảng dạy, soạn giáo án;  

+ Điều khiển, tổ chức các hình thức quản lý lớp học. 

3 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và 

bài tập lớn 

CK:  thi nói 

48 

Kiểm tra 

đánh giá 

ngoại ngữ 

Về kiến thức: Áp dụngđược những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá (KTĐG) 

trong giảng dạy; giải thích được tại sao phải KTĐG; lập kế hoạch KTĐG, vận dụng 

các phương pháp KTĐG, khai thác được các hình thức KTĐG; phát triển được các 

tiêu chí của một bài KTĐG tốt; vận dụng 6 cấp độ nhận thức trong thang đánh giá của 

Bloom để xây dựng bảng trọng số câu hỏi và các tiểu mục đề thi cho các kỹ năng 

nghe-nói-đọc-viết và ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng. 

- Về kỹ năng: Sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý các tình huống sư phạm trong quá 

trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh. 

2 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: Thuyết trình 

CK: Thi vấn đáp 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chủ động tìm đọc, đối chiếu, so sánh, 

phân biệt được các tài liệu bằng tiếng Anh về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh 

giá để  nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. 

49 

Một số vấn 

đề về dạy 

Tiếng Anh 

như một 

ngôn ngữ 

quốc tế 

Về kiến thức: 

Khẳng định được ý nghĩa của việc tiếng Anh ngày càng được sử dụng rộng rãi trên 

Thế giới và vai trò của Tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế 

Đánh giá được tầm quan trọng của phương pháp giảng dạy tiếng Anh phù hợp với tình 

hình xã hội ở những nước mà tiếng Anh không phải là tiếng bản địa 

Áp dụng được các nguyên tắc giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế và cách 

thực hiện nhất quán với những nguyên tắc đó, thiết kế tài liệu phù hợp theo các 

nguyên tắc này 

Về kỹ năng: 

Phát triển được chương trình dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế 

Áp dụng các nguyên tắc giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế khi dạy các 

kỹ năng, từ vựng và ngữ pháp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Hình thành được năng lực tự học, tự nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc giảng dạy 

tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế; biết tìm kiếm và khai thác các nguồn học liệu 

bằng tiếng Anh hiệu quả 

2 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: Thuyết trình 

CK: Thi vấn đáp 

50 
Thiết kế tài 

liệu 

Về kiến thức: 

Trình bày và vận dụng được những kiến thức cần thiết về thiết kế tài liệu dạy học bao 

gồm các tiêu chí, phương pháp và các yếu tố quan trọng trong việc thiết kế, đánh giá, 

biên soạn, phát triển và điều chỉnh phù hợp tài liệu dạy học. 

Về kỹ năng: 

2 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình 

CK:  bài tập lớn 



Có khả năng thiết kế tài liệu giảng dạy cho một môn học cụ thể như Nghe, Nói, Đọc 

Viết…; 

Biết đánh giá tài liệu học tập; Biết biên soạn, phát triển hoặc điều chỉnh tài liệu phù 

hợp với đối tượng người học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thể hiện tính sáng tạo, suy xét, kiên trì, linh hoạt, luôn học hỏi tìm tòi cái mới trong 

việc thiết kế và phát triển tài liệu; Biết làm việc độc lập và theo nhóm; tự tin trong giao 

tiếp; biết tìm kiếm và khai thác thông tin trong sách tham khảo hay trên các trang web 

để tham khảo và hoàn thành phần công việc được giao. Phát triển lòng đam mê thiết kế 

và phát triển tài liệu. 

51 

Phương 

pháp giảng 

dạy tiếng 

anh cho trẻ 

em 

Về kiến thức: 

Nắm được đặc điểm tính cách trẻ em trong việc học ngôn ngữ; nắm được cơ sở lý 

thuyết để tổ chức các hoạt động cho trẻ em; 

Nắm được các nguyên tắc dạy kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho trẻ em; nắm được các 

nguyên tắc quản lý lớp học cho trẻ em. 

Về kỹ năng: 

 Áp dụng được các nguyên tắc dạy nghe, nói đọc, viết cho trẻ em 

Áp dụng được các nguyên tắc và sử dụng tiếng Anh phù hợp để quản lý lớp học cho 

trẻ em; 

Có thể soạn giáo án và tổ chức các hoạt động giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.   

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Hình thành và phát triển ở sinh viên những kiến thức và năng lực cơ bản về môn Phương 

pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục 

học và phục vụ các nhu cầu nghề nghiệp sau này. 

2 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình và 

bài tập lớn 

CK:  thi nói 



52 

Công nghệ 

trong dạy 

và học 

ngoại ngữ 

Về kiến thức: 

Vận dụng được các kiến thức về công nghệ thông tin, những thành tựu mới trong khoa 

học-công nghệ trong giảng dạy 4 kỹ năng 

Lựa chọn các nguồn tài liệu trên Internet và thiết kế tài liệu phù hợp phục vụ giảng dạy 

tiếng Anh 

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các nguồn tài liệu, các ứng dụng của công nghệ trong 

dạy và học ngoại ngữ 

Về kỹ năng: 

Tạo ra những video clips luyện nghe, vận dụng Blog để phát triển kỹ năng viết 

Áp dụng công nghệ để dạy và luyện kỹ năng nghe/ nói trong không gian ảo 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Hình thành được năng lực tự học, tự nghiên cứu và áp dụng công nghệ trong giảng dạy 

tiếng Anh; biết tìm kiếm và khai thác các nguồn học liệu bằng tiếng Anh hiệu quả. 

2 
Học kỳ 

6 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: Thuyết trình 

CK: Thi vấn đáp 

53 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành XHH 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Về kiến thức: Trình bày được bằng tiếng Anh chính xác một số khái niệm căn bản 

về xã hội học. 

- Về kỹ năng: Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học; Dịch 

chính xác một bài báo tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học khoảng 2000 từ; Thuyết 

trình bằng tiếng Anh một số chủ đề cơ bản liên quan đến chuyên ngành xã hội học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu 

các tài liệu, thông tin liên quan đến chuyên ngành xã hội học bằng Tiếng anh, tích cực 

trong việc tự học, nghiên cứu, rèn luyện và trau dồi kiến thức tiếng Anh nói chung cũng 

như kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học nói riêng. 

2 
Học kỳ 

6 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá giữa kì 

(kiểm tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

viết tự luận) 



 

54 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành chăn 

nuôi 

Học phần giúp sinh viên hiểu và sử dụng các thuật ngữ phổ biến trong chăn nuôi, giải 

phẫu vật nuôi, dinh dưỡng, thức ăn, giống vật nuôi,…; có khả năng đọc tài liệu chuyên 

ngành bằng Tiếng Anh 
2 

Học kỳ 

6 

-Đánh giá chuyên cần 

-Đánh giá giữa kì 

(kiểm tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

vấn đáp) 

55 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

CNSH 

Học phần giúp sinh viên hiểu và sử dụng được các khái niệm trong lĩnh vực công nghệ 

sinh học; đọc hiểu các bài đọc trong lĩnh vực công nghệ sinh học; sử dụng tiếng Anh 

chuyên ngành công nghệ Sinh học cho các công việc chuyên môn; làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm, trau dồi kỹ năng thuyết trình; có khả năng tìm kiếm tài liệu liên 

quan tới lĩnh vực công nghệ sinh học nhằm nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn; 

củng cố khả năng tự học trong việc học tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học 

cũng như là khả năng làm nghiên cứu và các công việc trong tương lai.  

2 
Học kỳ 

6 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá thuyết trình 

Đánh giá cuối kì(thi 

trắc nghiệm kết hợp tự 

luận) 

56 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

CNTT và 

truyền 

thông 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Về kiến thức: Đánh giá được ảnh hưởng của Công nghệ thông tin và Truyền 

thông trong môi trường làm việc, các bộ phận và chức năng của hệ thống Công nghệ 

thông tin và Truyền thông, ứng dụng của Công nghệ thông tin và Truyền thông trong 

giáo dục, những vấn đề liên quan đến Internet cũng như phát triển phần mềm và tính 

hiệu quả của hệ thống máy tính. 

- Về kỹ năng: Hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các 

chủ đề quen thuộc; có thể sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống 

chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý 

kiến liên quan đến công việc chuyên môn. 

2 
Học kỳ 

6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì (kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

viết tự luận) 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chủ động tìm tài liệu bằng tiếng 

Anh về chuyên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn. 

 

57 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành Kế 

toán và 

QTKD 

Học phần nhằm giúp sinh viên tóm tắt và sử dụng được vốn từ vựng về các chủ đề trong 

lĩnh vực kế toán và quản trị kinh doanh, các phương thức diễn đạt trong các tình huống 

thương mại cụ thể cũng như phát triển các kĩ năng đàm phán, thương lượng, đưa ra 

quyết định và giải quyết vấn đề liên quan đến kinh doanh, đồng thời phân biệt và hình 

thành các chuẩn mực đạo đức, cách ứng xử trong văn hóa kinh doanh. 

2 
Học kỳ 

6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì(kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

trắc nghiệm kết hợp tự 

luận) 

58 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành Môi 

trường 

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực khoa học môi 

trường, các kiến thức về khoa học môi trường từ các bài đọc trong lĩnh vực chuyên 

môn, và các vấn đề về môi trường bằng tiếng Anh; giúp sinh viên thực hành các kỹ 

năng tìm kiếm, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thuyết trình; giúp sinh viên 

nâng cao sự chủ động học tập và ý thức học tập suốt đời.  

2 
Học kỳ 

6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá thuyết trình 

Đánh giá cuối kì(thi 

trắc nghiệm) 

59 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

QLDD 

Học phần nhằm giúp người học nắm được các thuật ngữ tiếng Anh về chuyên 

ngành Quản lý đất đai và biết cách vận dụng chúng vào những tình huống phù hợp. Từ 

đógiúp người học có khả năng đọc hiểu được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Quản 

lý đất đai, dịch được chính xác một bài báo tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai 

khoảng 200 từ, thuyết trình bằng tiếng Anh các vấn đề cơ bản liên quan đến chuyên 

ngành Quản lý đất đai, viết được một báo cáo bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên 

ngành Quản lý đất đai và nghe được các đoạn hội thoại liên quan đến chuyên ngành 

Quản lý đất đai. 

2 
Học kỳ 

6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì (kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

vấn đáp) 



60 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành thú y 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm một số từ vựng, thuật ngữ liên quan đến Thú y, các 

khái niệm cơ bản về các cơ quan và hệ cơ quan, vi sinh vật thú y, dịch các bài đọc, đoạn 

văn ngắn về chuyên ngành.  
2 

Học kỳ 

6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì (kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

vấn đáp) 

61 

Tiếng anh 

chuyên 

ngành Kinh 

tế và PTNT 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến thức cơ bản liên quan 

đến khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch 

và kinh tế hỗn hợp; sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; Chính sách tài chính và 

tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các 

bài báo, giáo trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản 

với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao đổi chuyên môn. 

2 
Học kỳ 

6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá giữa kì(kiểm 

tra nói) 

Đánh giá cuối kì(thi 

trắc nghiệm kết hợp tự 

luận) 

62 

Thực tập 

nghề 

nghiệp 

Thực tập sư phạm: 

Về kiến thức: Củng cố kiến thức tâm lý, giáo dục và phương pháp dạy học bộ môn. 

Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức về tâm lý học, giáo dục học và phương pháp dạy học 

bộ môn vào công việc cụ thể của người giáo viên; Phát triển, hoàn thiện kỹ năng sư 

phạm, đặc biệt là kỹ năng giảng dạy và nghiệp vụ chủ nhiệm lớp; Phát triển kỹ năng 

làm việc có kế hoạch, kỹ năng nhận xét, đánh giá trong dạy học và giáo dục. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí 

tuệ tập thể trong hoạt động giáo dục-đào tạo;dẫn dắt về chuyên môn giảng dạy tiếng 

Anh; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có năng lực đánh giá 

và cải tiến, vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của người 

học; tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích 

lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Thực tập biên, phiên dịch: 

5 
Học kỳ 

7 

CC: đánh giá ý thức tổ 

chức kỉ luật 

GK: chuyên môn 

CK: báo cáo 



au khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ: 

Củng cố kiến thức và thực hành nghề nghiệp chuyên môn về biên phiên dịch Anh-Việt 

và Việt-Anh, quản trị kinh doanh, thư tín văn phòngtrong doanh nghiệp nhà nước, nước 

ngoài, liên doanh, tư nhân, cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu ngôn ngữ, 

các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế có liên quan đến ngành 

ngôn ngữ Anh. 

63 

Đất nước 

học Anh – 

Mỹ 

Học phần nhằm giúp sinh viên có những kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản và lượng 

từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn giản về các chủ đề như chào hỏi, giới thiệu bản thân 

và hỏi thông tin về người khác, nói về sở thích, hỏi giá cả, lễ hội, thời tiết. Ngoài ra, 

sinh viên có thể nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủđềđã học; 

đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục đích nắm bắt thông tin; có thể 

viết một đoạn văn khoảng 80 -100 từ về những chủđềđã học. 

2 
Học kỳ 

7 

CC: tham dự lớp và 

bài tập về nhà 

GK: thuyết trình  

CK:  thi nói 

64 
Truyền 

thông 

- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm truyền thông, vai trò và tác động xã 

hội của truyền thông đại chúng; Nêu được nội dung cơ bản của các lí thuyết truyền 

thông; Trình bày được các phương pháp, kĩ năng truyền thông; Nêu được đặc điểm, tác 

dụng của các phương tiện truyền thông trong khuyến nông; 

- Về kỹ năng: Áp dụng kiến thức đã học để thiết kế được một số phương tiện 

truyền thông đại chúng; có kĩ năng cơ bản để tổ chức được một số hoạt động truyền 

thông trong công tác khuyến nông và các hoạt động xã hội một cách hợp lí; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác, nghiêm túc thực hiện 

đầy đủ các bài nhiệm vụ học tập, cộng tác giải quyết các vấn đề truyền thông cụ thể 

trong thực tiễn; Thấy được ý nghĩa xã hội tích cực của truyền thông trong triển khai các 

hoạt động khuyến nông nói riêng và các hoạt động xã hội nói chung; chủ động, tự tin, 

có trách  nhiệm với bản thân và tập thể. 

2 
Học kỳ 

7 

+ Bài tập:   

+ Thực hành:   

+ Thảo luận, tiểu luận: 

+ Thi hết học phần: 



65 
Khóa luận 

tốt nghiệp 

Về kiến thức: Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa được các kiến thức liên quan để thực 

hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp; Bổ sung, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng mới về các 

vấn đề liên quan đến đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

 Về kỹ năng: Thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục; Rèn luyện 

được kỹ năng nghiên cứu, trình bày, báo cáo khoa học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí 

tuệ tập thể; tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học 

tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Tích cực, chủ động, độc lập trong nghiên cứu khoa học; Có tinh thần hợp tác, nghiêm 

túc, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. 

 

10 
Học kỳ 

8 
Đánh giá báo cáo 

Ngành Sư phạm công nghệ trình độ Đại học 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học Số tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Tâm lý học 

đại cương  

- Về kiến thức: Phân tích các khái niệm cơ bản của tâm lý học như: bản chất, ý thức, 

nhận thức, tình cảm, nhân cách của con người… Hiểu cách áp dụng các kiến thức tâm 

lý như cảm giác, tri giác, tư duy, trí nhớ, xúc cảm, nhân cách, động cơ… vào trong cuộc 

sống. Áp dụng kiến thức lý thuyết về các khái niệm tâm lý cơ bản đã học để thực hiện 

các bài tập trong cuốn bài tập thực hành Tâm lý học. 

- Về kỹ năng: Ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ giao tiếp trong các tình huống 

liên quan đến học tập và nghề nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập nâng cao kiến thức về tâm lý 

con người đồng thời chủ động áp dụng các kiến thức liên quan đến tâm lý con người 

vào học tập và nghề nghiệp.  

 2 Học kỳ 1 

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá giữa 

kỳ tự luận, đánh giá 

cuối tự luận. 

2 
 Giáo dục 

học 

 - Về kiến thức: Trình bày và phân tích được các tính chất của giáo dục với tư cách là 

hiện tượng đặc trưng của xã hội, các xu thế phát triển của xã hội và ảnh hưởng đến giáo 

dục, các khái niệm cơ bản cá nhân, nhân cách, sự phát triển cá nhân, sự phát triển nhân 
 3 Học kỳ 1 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá quá trình: 

Thi tự luận 



cách, sự phát triển xã hội; Chứng minh được yếu tố giáo dục ảnh hưởng đến sự phát triển 

cá nhân, nhân cách; Giải thích được mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên lý giáo dục 

ở Việt Nam; Trình bày và phân tích được khái niệm, bản chất, động lực, logic, nguyên 

tắc và phương pháp của quá trình dạy học và giáo dục; Trình bày được đặc điểm lao động 

sư phạm của người giáo viên, các thành phần trong cấu trúc nhân cách và các chuẩn nghề 

nghiệp của người giáo viên. 

- Về kĩ năng: Đưa ra các nhận định và lý giải có cơ sở khoa học đối với các hiện tượng 

giáo dục trong thực tiễn, nhìn nhận lĩnh vực giáo dục trong sự phát triển biện chứng của 

sự phát triển xã hội; Hình thành và phát triển năng lực thực hiện các nhiệm vụ giáo dục 

với tư cách là nhà giáo dục trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách cho học 

sinh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển năng lực làm việc độc lập và làm việc 

theo nhóm; Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, kiên trì, trung thực, chủ động trong 

học tập, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp trong 

giáo dục và đào tạo. 

- Đánh giá cuối kì: 

tự luận  

3 
Tâm lý học 

phát triển  

- Về kiến thức: + Chỉ ra được đặc điểm phát triển tâm lý của các lứa tuổi từ sơ sinh đến 

tuổi già  +Phân biệt được các đặc trưng cơ bản và sự khác biệt tâm lý của lứa tuổi từ sơ 

sinh đến tuổi già  

- Về kỹ năng: + Vận dụng lý thuyết để giải một số bài tập trong cuốn Bài tập thực hành 

Tâm lý học và xử lý được các bài tập tình huống trong giáo trình Tình huống Tâm lý 

học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. Vận dụng các kiến thức tâm lý học vào quá trình 

giao tiếp, ứng xử, học tập … của bản thân. 

+ Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích những nguyên nhân thành 

công và thất bại trong hoạt động học tập hiện nay và trong hoạt động lao động nghề 

nghiệp trong tương lai. 

2   Học kỳ 2 

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá giữa 

kỳ tự luận, đánh giá 

cuối tự luận.  



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên hình thành và phát triển tính tích cực 

học tập, tình cảm nghề nghiệp qua học phần, sẵn sàng áp dụng những kiến thức của học 

phần vào thực tập nghề nghiệp. 

4 
Tiếng Anh 

0 

- Về kiến thức : Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức ngữ pháp cơ bản và từ 

vựng cần thiết để giao tiếp trong các tình huống đơn giản về các chủ đề quen thuộc 

như giới thiệu bản thân, gia đình, hoạt động hàng ngày, thích và không thích, và mua 

sắm.  

- Về kỹ năng: học phần giúp sinh viên có cơ hội thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết theo các chủ đề trên.  

- Về trách nhiệm và thái độ: học phần giúp sinh viên xây dựng sự yêu thích với môn 

học hơn trong tương lai.   

2 Học kỳ 2 

- Đánh giá chuyên 

cần  

- Đánh giá giữa kỳ 

bài thi nghe 

- Đánh giá cuối kỳ 

vấn đáp 

5 

Lý luận dạy 

học công 

nghệ   

 - Về kiến thức: Xác định được đối tượng, nhiệm vụ của Lý luận dạy học công nghệ, 

nhiệm vụ của dạy học Công nghệ ở trường phổ thông, các nguyên tắc xây dựng nội 

dung dạy học Công nghệ; Chỉ ra được các phương pháp dạy học, phương tiện dạy học 

phổ biến; Phân tích được cơ sở lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học và 

phương tiện dạy học vào dạy một bài cụ thể; Phân tích được các thành phần kiến thức 

và các hình thức tổ chức dạy học; Phân tích được các hình thức kiểm tra đánh giá kết 

quả lĩnh hội tri thức của học sinh.  

- Về kỹ năng: Phân tích được mục tiêu, cấu trúc nội dung bài học; Xây dựng được kế 

hoạch dạy học cho một chương, một bài theo hướng phát huy tính tích cực học tập của 

học sinh; Vận dụng được một số phương pháp dạy học, phương tiện đạy học vào một 

bài học cụ thể; Xác định các thành phần kiến thức Công nghệ trong một bài học cụ thể; 

Thiết kế được một bài dạy, một bài kiểm tra hoàn chỉnh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ, tác phong học tập, nghiên cứu 

nghiêm túc, tích cực, chủ động để chuẩn bị tâm thế tham gia vào hoạt động nghề 

 3  Học kỳ 3 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá quá trình: 

Thảo luận nhóm, 

thực hành 

- Đánh giá cuối kì: 

tự luận 



nghiệp trong tương lai; Phát triển tình cảm nghề nghiệp, có lập trường vững vàng  

trong đạo đức nghề nghiệp. 

6 
Tiếng Anh 

1 

- Về kiến thức:  Phân biệt các thời của động từ tiếng Anh, các cấu trúc câu và các từ 

loại. 

Sử dụng hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề hằng ngày 

- Về kỹ năng: +  Có thể hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu 

thiết yếu hằng ngày (về gia đình, bản thân, mua sắm, nơi ở, học tập và làm việc…) 

khi được diễn đạt chậm và rõ ràng. 

+ Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng 

ngày liên quan đến công việc và thời gian rảnh rỗi. 

+ Có thể truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao 

đơn giản, ngắn gọn nhưng chưa thể duy trì được các cuộc hội thoại. 

+ Có thể hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ 

thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng ngày. 

+ Có thể viết các mệnh đề, câu đơn giản và nối với nhau bằng các liên từ như: và, 

nhưng, vì. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Hình thành được năng lực tự học và ý thức học 

tập suốt đời 

3 Học kỳ 3 

- Đánh giá chuyên 

cần  

- Đánh giá giữa kỳ 

vấn đáp 

- Đánh giá cuối kỳ 

trắc nghiệm kết hợp 

tự luận trên máy 

tính 

7 

Hoạt động 

giáo dục ở 

trường phổ 

thông 

- Về kiến thức: Trình bày được những vấn đề cơ bản của lí luận giáo dục ở trường phổ 

thông và tổ chức hoạt động giáo dục; Phân tích được ý nghĩa và nội dung của các kĩ 

năng tổ chức hoạt động giáo dục; Nêu được bản chất của các phương pháp tổ chức hoạt 

động giáo dục ở trường phổ thông. 

- Về kỹ năng: Lập được kế hoạch chủ nhiệm lớp phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ giáo 

dục ở trường phổ thông; Xử lí được các tình huống phổ biến trong công tác giáo dục ở 

trường phổ thông; Xây dựng được kế hoạch và tổ chức điều hành một tiết sinh hoạt lớp, 

một tiết chào cờ, một chuyên đề hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh ở 

2 Học kỳ 4 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá quá trình: 

Thảo luận nhóm, 

thực hành 

- Đánh giá cuối kì: 

tự luận 



trường phổ thông; Kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức một hoạt động giáo dục cho học 

sinh ở trường phổ thông. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực lập và thực hiện kế hoạch hoạt động 

giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh phổ thông; phát huy tinh thần hợp tác; tự học 

tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

8 
Tiếng Anh 

2 

- Về kiến thức: Một số từ vựng và ngữ pháp căn bản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày; 

một số kiến thức về phát âm như các âm cơ bản trong tiếng Anh, trọng âm của từ, câu, 

ngữ điệu. 

- Về kỹ năng: 

Rèn luyện kỹ năng thực hiện các hội thoại như hỏi thông tin, nêu ý kiến, đưa ra lời 

khuyên trong các tình huống thông dụng hàng ngày; kỹ năng nghe các đoạn độc thoại, 

đối thoại liên quan đến các chủ đề quen thuộc, kỹ năng đọc các thông báo, các văn bản 

báo chí; kỹ năng xây dựng câu, văn bản ngắn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thái độ tích cực, chủ động tìm hiểu để nâng cao năng lực ngoại ngữ nói riêng và năng 

lực tự học nói chung.  

3 Học kỳ 4 

-- Đánh giá chuyên 

cần  

- Đánh giá giữa kỳ 

(Thi nói) 

- Đánh giá cuối kỳ 

trắc nghiệm kết hợp 

tự luận trên máy 

tính (Thi Nghe, 

Đọc, Viết) 

9 

Giao tiếp và 

ứng xử sư 

phạm 

- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, vai trò của giao tiếp và cách ứng xử trong 

môi trường sư phạm, đối tượng, hình thức giao tiếp sư phạm.Trình bày được các giai 

đoạn của một quá trình giao tiếp sư phạm. Giải thích được cơ sở và trình bày được nội 

dung các nguyên tắc giao tiếp sư phạm. Phân tích được hình thức, đối tượng giao tiếp 

sư phạm, nội dung giao tiếp sư phạm của giáo viên. Trình bày được các phương tiện 

giao tiếp và những yêu cầu khi sử dụng các phương tiện đó. Phân tích được các kĩ năng 

giao tiếp cơ bản và những yêu cầu khi sử dụng chúng trong giao tiếp sư phạm của giáo 

viên . 

3 Học kỳ 4 

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá giữa 

kỳ tự luận, đánh giá 

cuối tự luận 



- Về kỹ năng:Xác định phương hướng giải quyết cho các tình huống giao tiếp sư phạm 

phổ biến trong nhà trường. Thể hiện được các kĩ năng giao tiếp cơ bản trong giao tiếp 

sư phạm của giáo viên như gây ấn tượng ban đầu, lắng nghe, sử dụng phương tiện ngôn 

ngữ và phi ngôn ngữ, thương lượng, kiềm chế,  thuyết phục, giải quyết xung đột… 

trong quá trình giải quyết các tình huống, các bài tập thực hành về giao tiếp sư phạm 

của giáo viên. Sử dụng được những kỹ năng giao tiếp cơ bản để tổ chức  các hoạt động 

dạy học và giáo dục cho học sinh. 

 Rèn kỹ năng giao tiếp, ứng xử hiệu quả trong các mối quan hệ xã hội. Có khả năng 

thích ứng nhanh với môi trường sống, nghề nghiệp mới, có kỹ năng tham vấn, tư vấn 

tâm lý. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có ý thức tích cực, chủ động, sáng tạo 

trong  học tập; sẵn sàng, chủ động áp dụng các kiến thức, kĩ năng giao tiếp trong ứng 

xử sư phạm đối với học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và các mối quan hệ xã hội 

khác trong môi trường sư phạm. Định hình rõ phương pháp luận cho việc hình thành 

các phẩm chất năng lực, đạo đức nghề nghiệp. 

10 

Phương 

pháp dạy 

học Công 

nghệ 1 

- Về kiến thức: Xác định được mục tiêu dạy học, phân tích được các thành phần kiến thức, 

kĩ năng, logic nội dung từng phần, từng chủ đề trong chương trình Công nghệ hướng 

nông nghiệp; Xác định được các phương pháp, hình thức dạy học thích hợp đối với mỗi 

loại kiến thức Công nghệ nông nghiệp ở trường trung học. 

- Về kỹ năng: Nhận xét, đánh giá được ưu, nhược điểm về nội dung, tính lôgíc của nội 

dung chủ đề trong chương trình Công nghệ hướng nông nghiệp; Thiết kế được bài dạy 

Công nghệ theo chủ đề, lựa chọn được phương tiện dạy học theo hướng phát huy tính 

tích cực học tập của học sinh; Thực hiện được bài dạy Công nghệ hướng nông nghiệp; 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Công nghệ hướng nông nghiệp ở trường trung học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn giảng dạy 

Công nghệ ở trường phổ thông; có năng lực đánh giá và cải tiến, vận dụng các phương 

pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học Công nghệ 

3 Học kỳ 5 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá quá trình: 

Thảo luận nhóm, 

thực hành 

- Đánh giá cuối kì: 

tự luận 



hướng nông nghiệp; tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

11 

Phương 

pháp dạy 

học Công 

nghệ 2 

- Về kiến thức: Xác định được mục tiêu dạy học, phân tích được các thành phần kiến thức, 

kĩ năng, logic nội dung từng phần, từng chủ đề trong chương trình Công nghệ hướng 

công nghiệp; Xác định được các phương pháp, hình thức dạy học thích hợp đối với mỗi 

loại kiến thức Công nghệ công nghiệp ở trường trung học. 

- Về kỹ năng: Nhận xét, đánh giá được ưu, nhược điểm về nội dung, tính lôgíc 

của nội dung chủ đề trong chương trình Công nghệ hướng công nghiệp; Thiết kế được 

bài dạy Công nghệ công nghiệp theo chủ đề, lựa chọn được phương tiện dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh; Thực hiện được bài dạy Công nghệ 

hướng công nghiệp; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Công nghệ hướng công nghiệp 

ở trường trung học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn giảng 

dạy Công nghệ ở trường phổ thông; có năng lực đánh giá và cải tiến, vận dụng các 

phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học Công 

nghệ hướng công nghiệp; tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

3 Học kỳ 5 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá quá trình: 

Thảo luận nhóm, 

thực hành 

- Đánh giá cuối kì: 

tự luận 

12 

Dạy học 

Công nghệ 

theo định 

hướng 

STEM 

- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm giáo dục STEM, chu trình STEM, định 

hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Công nghệ, năng lực tiếp cận cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò của giáo dục STEM trong trường phổ thông, 

nghề nghiệp STEM; Phân tích được các hình thức tổ chức giáo dục STEM ở trường 

phổ thông; Trình bày được quy trình xây dựng chủ đề STEM trong dạy học Công nghệ 

ở trường phổ thông; Phân tích được các hoạt động STEM trong dạy học Công nghệ ở 

trường phổ thông; Phân tích được các hoạt động trong bài học STEM; Trình bày được 

quy trình xây dựng bài học Công nghệ theo định hướng STEM; Phân tích được kĩ thuật 

tổ chức các hoạt động dạy học, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học Công nghệ theo 

2 Học kỳ 5 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá quá trình: 

Thảo luận nhóm, 

thực hành 

- Đánh giá cuối kì: 

tự luận 



định hướng STEM; Trình bày được các tiêu chí đánh giá bài học Công nghệ theo định 

hướng STEM. 

- Về kỹ năng: Lựa chọn được các chủ đề dạy học Công nghệ ở trường phổ thông 

theo hướng STEM; Thiết kế được chủ đề dạy học Công nghệ theo định hướng STEM; 

Thực hiện được bài dạy Công nghệ theo định hướng STEM; Đánh giá được kết quả học 

tập chủ đề Công nghệ ở trường phổ thông theo định hướng STEM. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dạy học Công nghệ ở trường 

phổ thông theo định hướng STEM; tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

 

13 

Thực tập 

nghề nghiệp 

1 

            - Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức đã học (khoa học tự nhiên, kinh 

tế, chính trị, pháp luật, môi trường, tâm lí giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản) vào công việc cụ thể của người giáo viên; 

 - Về kỹ năng: Thực hiện được các kỹ năng sư phạm: kỹ năng soạn giáo án, 

dự giờ, tổ chức và quản lý lớp; Phát triển kỹ năng làm việc có kế hoạch, kỹ năng nhận 

xét, đánh giá trong dạy học và giáo dục. 

 - Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Tích cực, chủ động, tự giác, độc lập, 

sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động của người giáo viên; say mê, tận tình, yêu nghề. 

 

2 Học kỳ 5 

- Đánh giá quá trình: 

Ý thức tổ chức kỉ 

luật; Tổ chức quản 

lí lớp 

- Đánh giá cuối kì: 

Thực tập giảng dạy 

14 

Thiết kế và 

sử dụng 

phương tiện 

dạy học 

- Về kiến thức: Phân tích được vai trò, đặc điểm, phân loại phương tiện dạy học; nguyên 

tắc và quy trình thiết kế, kỹ thuật sử dụng các loại phương tiện dạy học;  

- Về kỹ năng: Thiết kế và sử dụng hiệu quả một số phương tiện dạy học thường dùng, 

khai thác có hiệu quả các trang thiết bị dạy học hiện đại trong nhà trường để phục vụ 

tốt hoạt động dạy học Công nghệ; Nhận xét và đánh giá được chất lượng thiết kế và 

biện pháp sử dụng các phương tiện dạy học. 

2 Học kỳ 5 

- Đánh giá chuyên 

cần 

- Đánh giá quá trình: 

Thảo luận nhóm, 

thực hành 

- Đánh giá cuối kì: 

tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sáng tạo trong thiết kế và sử dụng phương tiện 

dạy học; tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

VI. KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ (Định hướng nghiên cứu) 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Triết học 

Về kiến thức: Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu 

thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ 

sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 

đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hoàn thiện và 

nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc 

đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã 

hội – nhân văn ở trình độ sau đại học. 

Về kỹ năng: Hình thành tư duy biện chứng trong nhận thức và giải 

quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt hình thành thế giới 

quan và phương pháp luận khoa học trong nhận thức và cải tạo thế 

giới. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự học tập, tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm để bổ sung, phát triển triết học; luôn sẵn sàng vận dụng 

kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn. 

04  

Kiểm tra giữa kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

2 Tiếng Anh 

* Về kiến thức: 

Những hiện tượng ngữ pháp cơ bản  trong chương trình tiếng Anh 

trình độ B1 cụ thể: 

Cách dùng các thì trong tiếng Anh; Câu Chủ động- Câu Bị động; Các 

cấp so sánh; Câu  trực tiếp- Câu gián tiếp; Cách chuyển đổi từ loại; 
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Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



Các loaị câu điều kiện; Động từ khuyết thiếu; Các liên từ; và hệ thống 

từ vựng liên quan đến các chủ đề giới thiệu sở thích, người bạn thân, 

môn thể thao yêu thích, nghề nghiệp, ngôi nhà mình ở, thời tiết, lớp 

học tiếng Anh.... 

* Về kỹ năng: 

Kỹ năng nghe hiểu để lĩnh hội thông tin cụ thể và tổng quát về các 

chủ đề quen thuộc hàng ngày như vật nuôi, thời tiết, mua sắm; kỹ 

năng giới thiệu bản thân, trình bày về một chủ đề như sở thích, người 

bạn thân, môn thể thao yêu thích và cách trả lời những câu hỏi liên 

quan đến chủ đề vừa trình bày; kỹ năng đọc hiểu những đoạn khóa 

ngắn (200-250 từ) và những biển hiệu nơi công cộng; kỹ năng làm 

dạng bài trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn (A,B,C, D) và dạng bài 

điền từ vào chỗ trống; kỹ năng viết một bức thư thân mật cho bạn bè 

với độ dài khoảng 100 từ. 

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nhận thức được tầm quan 

trọng của môn học; hình thành và phát triển lòng đam mê, tính tự giác 

và chủ động trong học tập; sử dụng tiếng Anh tự tin hơn, hiệu quả 

hơn. 

3 
Nguyên lý 

quản trị 

Về kiến thức 

- Lý giải được bản chất của quản trị; phân tíchđược các yếu tố thuộc 

môi trường quản trị; các lý thuyết quản trị; các chức năng của quản trị, 

các hoạt động quản trị  của tổ chức trong bối cảnh toàn cầu hoá. 

Vận dụng lý thuyết quản trị để khai thác, tiếp cận được các nội dung 

quản trị của những tổ chức xuyên quốc gia phù hợp những thông lệ 

quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức. 

Về kĩ năng: 
- Thiết kế công việc, mục tiêu của tổ chức đáp ứng sự thay đổi và phát 

triển của tổ chức trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới. 

-  Học viên nâng cao kĩ năng trình bày các vấn đề quản trị thông qua 

các tình huống thảo luận. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

02  
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Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



- Có đạo đức công dân, có quan điểm rõ ràng về ảnh hưởng của đạo 

đức quản trị đến việc ra quyết định, từ đó nâng cao kiến thức đạo đức 

trong quản trị tổ chức; 

- Tự định hướng, phát triển năng lực quản trị của cá nhân, thích nghi 

với môi trường làm việc tại cơ quan công tác; 

- Chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng, thẩm định được kế 

hoạch; 

4 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

trong QTKD 

nâng cao 

Về kiến thức 

- Phân tích được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong quản trị 

kinh doanh 

- Lựa chọn và áp dụng được các phương pháp nghiên cứu trong các 

nghiên cứu cụ thể 

- Phân tích được kết quả nghiên cứu 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các phương pháp nghiên 

cứu 

- Có khả năng tiến hành nghiên cứu một cách độc lập các vấn đề trong 

quản trị kinh doanh 

- Có khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất 

kinh doanh. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-  Có năng lực lựa chọn vấn đề và phương pháp nghiên cứu; 

- Có khả năng đưa ra kết luận dựa trên kết quả nghiên cứu 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong 

lựa chọn, thiết kế và triển khai nghiên cứu. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

 

5 
Thị trường 

giá cả nâng 

cao 

Về kiến thức: Học viên lý giải được bản chất kinh tế của thị trường và 

giá cả của hàng hóa và dịch vụ; phân tích được các yếu tố hình thành 

thị trường và giá cả; lợi ích và chức năng hoạt động của thị trường; 

tác động của thị trường đến sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; hình 

thành giá và định giá sản phẩm trên thị trường; biến động giá cả theo 

thời gian, không gian và chất lượng sản phẩm và dịch vụ; vai trò của 

02  
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Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



nhà nước và chính phủ để thị trường hoạt động hiệu quả và công bằng 

cho các tác nhân tham gia trực tiếp trên thị trường và hoạt động 

thương mại. 

Học viên vận dụng lý thuyết kinh tế về thị trường và giá cả, phát triển 

nhận thức và kỹ năng của mình để trở thành nhà quản trị giỏi trong 

các tổ chức kinh doanh sản phẩm và dịch vụ do thị trường định 

hướng; trong hoạch định các chính sách và giải pháp của các tổ chức 

của nhà nước và chính phủ về thị trường và giá cả hàng hóa và dịch 

vụ, bao gồm cả dịch vụ công. 

Về kỹ năng: Học viên có thể  hệ thống hóa hoặc diễn dịch thông tin 

thị trường và giá cả, hoạch địch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt 

động thị trường của doanh nghiệp cũng như quản lý thị trường của 

các tổ chức nhà nước và chính phủ. Học viên có thể phân tích và xử lý 

thông tin thị trường bằng các công cụ định tính và định lượng. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên hiện thực hóa tư duy đến 

hành động trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ được định hướng bởi 

thị trường (hay định hướng bởi khách hàng), đảm bảo thị trường hoạt 

động hiệu quả và công bằng. 

6 
Quản trị tài 

chính nâng 

cao 

Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản mang 

tính nâng cao về quản trị tài chính DN và Giám đốc tài chính công ty 

Về kỹ năng: Năng cao kỹ năng thực hành cho học viên về một số nội 

dung chủ yếu của QTTCDN 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng những kiến thức và kỹ 

năng chủ yếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp vào giải quyết các 

vấn đề liên quan trong thực tiễn 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

7 
Thông tin kế 

toán tài chính 

Về kiến thức 

Phân tích các đặc trưng của thông tin kế toán tài chính. 

Phân tích sự khác biệt của các chính sách kế toán khác nhau ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính và thông tin 

cung cấp cho các bên liên quan. 
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Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh 

doanh và dòng tiền của đơn vị. 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Khả năng độc lập khi phân tích báo cáo tài chính. 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 

8 
Thị trường tài 

chính và định 

giá 

Về kiến thức: Nắm vững sự vận hành của thị trường tài chính và các 

công cụ trên thị trường tài chính, biết định giá tài sản tài chính cho 

từng thị trường; 

Về kỹ năng: Vận dụng tốt phương pháp định giá từng tài sản tài 

chính; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các diễn 

biến trên thị trường tài chính để có giải pháp ứng xử thích hợp trên cơ 

sở định giá các tài sản TC; 
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9 
Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

Về kiến thức 

- Luận giải được tính cấp thiết của sự hình thành và phát triển của 

chuỗi cung ứng 

- Phân tích được cấu trúc chuỗi cung ứng, vai trò của các tác nhân 

tham gia chuỗi 

- Lý giải được các mô hình quản trị tồn kho 

- Đánh giá được các điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của chuỗi 

cung ứng 

- Luận giải được sự cần thiết và tiến trình kết hợp các tác nhân tham gia 

chuỗi cung ứng. 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các tác nhân tham gia chuỗi 

cung ứng 

- Có khả năng phân tích và đánh giá sự liên kết và chia sẻ lợi ích của các 

tác nhân tham gia chuỗi. 

- Có thể độc lập lựa chọn các mô hình quản trị tồn kho 

02  
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- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

- Có khả năng phối hợp các tác nhân trong chuỗi một cách hiệu quả. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-  Có năng lực dẫn dắt các vấn đề liên quan tới việc xác định và quản lý 

chuỗi cung ứng; 

- Có khả năng đưa ra kết luận về các vấn đề có liên quan đến việc lựa 

chọn các tác nhân, các mô hình liên kết, các mô hình quản trị tồn kho 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động của chuỗi ở mức độ 

khá. 

10 
Kế toán cho 

công tác quản 

lý 

Về kiến thức: Học viên có thể vận dụng các thành thạo các kiến thức, 

các phương pháp, các công cụ kế toán quản trị nâng cao để phục vụ 

cho công tác quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: Hiểu và biết cách vâṇ duṇg các thông tin do kế toán 

cung cấp để xử lý các tình huống và ra quyết định quản lý trong từng 

trường hợp cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, 

chủ động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần 

với sự cố gắng cao nhất. 
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11 
Kinh doanh 

quốc tế nâng 

cao 

- Về kiến thức: 

+ Lý giải được những vấn đề cơ bản của kinh doanh quốc tế, bao gồm 

bản chất của kinh doanh quốc tế, tác động của môi trường kinh doanh 

quốc tế, các rào cản của thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước 

ngoài, lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài; Phân 

tích các quyết định về sản phẩm, giá và xúc tiến hỗn hợp toàn cầu. 

+ Giải thích các tình huống kinh doanh quốc tế điển hình trong thực 

tiễn và rút ra các bài học kinh nghiệm cho các nhà quản trị. 

- Về kỹ năng: 

+ Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên 

cứu điển hình trong kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp 

+ Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tự tin và rõ ràng 
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+ Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong 

nhóm 

+ Thao tác một số ứng dụng máy tính để soạn thảo văn bản, thiết kế 

slide và tính toán số liệu phục vụ cho báo cáo, thuyết trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình 

vấn đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện 

linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các 

công việc được phân công và cộng đồng xã hội. 

12 

Hệ thống 

kiểm soát nội 

bộ nâng cao 

- Về kiến thức: Giới thiệu các vấn đề chung về doanh nghiệp, tổ 

chức và các loại rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu hoạt động của các 

doanh nghiệp, tổ chức. 

- Về kỹ năng: Các lý do hình thành hệ thống kiểm soát cho quản 

lý nội bộ (KSNB); Bản chất của hệ thống KSNB; Vai trò, lợi ích của 

hệ thống KSNB; Nội dung các thành phần chủ yếu của hệ thống 

KSNB trong doanh nghiệp, tổ chức. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp cho học viên có khả 

năng nghiên cứu, đánh giá, thiết lập và hoàn thiện hệ thống KSNB 

cho một doanh nghiệp, một tổ chức cụ thể hoặc cho một số chu trình 

nghiệp vụ chủ yếu. 
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13 
Quản trị 

marketing 

nâng cao 

Về kiến thức: Học viên lý giải được bản chất hành vi của các tác nhân 

tham gia kênh marketing; phân tích được các tác nhân cấu thành và 

yếu tố ngoại sinh tác động đến kênh marketing; định hướng chính 

sách cạnh tranh, hợp tác và thúc đẩy thị trường thông qua mô hình 4 P 

và 4C. Học viên vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm quản trị và 

marketing trong việc hoạch đinh, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt 

động marketing của doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh hàng hóa 

và dịch vụ bao gồm cả dịch vụ công. 

Về kỹ năng: Học viên có thể gắn kết kỹ năng quản trị và kỹ năng 

marketing, hoạch địch, tổ chức thực hiện và giám sát chương trình 

marketing của doanh nghiệp hoặc tôt chức. Học viên có thể phân tích 

và xử lý thông tin thị trường bằng các công cụ định tính và định 
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lượng. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên hiện thực hóa tư duy đến 

hành động marketing hàng hóa và dịch vụ được định hướng bởi thị 

trường (hay định hướng bởi khách hàng), nhằm mang lại giá trị cao 

cho khách hàng và thành công của doanh nghiệp hoặc tổ chức. 

14 

Phương pháp 

kế toán cho 

quyết định 

kinh doanh 

Về kiến thức 

Nắm vững nội dung các phương pháp kế toán. 

Hiểu và lý giải được việc vận dung các phương pháp kế toán khác 

trong quá trình quản lý tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập 

và chi phí của đơn vị kế toán. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng vận dụng linh hoạt các phương pháp kế toán trong 

từng tình huống cụ thể phục vụ cho quản lý. 

Nâng cao kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề phát sinh trong công 

tác kế toán. 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Khả năng độc lập, chủ động khi giải quyết vấn đề kế toán phục vụ cho 

quản lý. 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp 
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15 
Kế toán chi 

phí nâng cao 

Về kiến thức: Biết cách sử dụng kế toán chi phí như là công cụ quản 

lý chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch, điều hành và ra quyết định 

SXKD cho doanh nghiệp. 

Về kỹ năng: Cung cấp cho người học các phương pháp và các hệ 

thống tính phí, quản lý chi phí và kiểm soát chi phí nâng cao trong các 

doanh nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với 

sự cố gắng cao nhất. 
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đạo trong 

doanh nghiệp 

nâng cao 

doanh nghiệp; phân tích được các yếu tố hình thành quyền lực và ảnh 

hưởng trong lý thuyết lãnh đạo; các mô hình lãnh đạo hiệu quả. Học 

viên vận dụng lý thuyết lãnh đạo, phát triển nhận thức và kỹ năng của 

mình để trở thành nhà lãnh đạo giỏi trong các tổ chức, các đơn vị sản 

xuất kinh doanh, các trường đại học trong hoạch định các chính sách 

và giải pháp của các tổ chức của nhà nước và chính phủ về quản lý và 

lãnh đạo. 

Về kỹ năng: Học viên có thể hệ thống hóa hoặc diễn dịch thông tin 

trong lãnh đạo và quản lý, hoạch địch, tổ chức thực hiện và giám sát 

hoạt động của doanh nghiệp cũng như quản lý nhân sự các tổ chức 

nhà nước và chính phủ. Học viên có thể phân tích và xử lý thông tin 

lãnh đạo, quản lý bằng các công cụ định tính và định lượng. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên hiện thực hóa tư duy đến 

hành động trong quản trị nhân sự theo lý thuyết và thực tiễn về khoa 

học lãnh đạo. 

Thi cuối kỳ tự luận 

17 
Quản trị rủi 

ro nâng cao 

Về kiến thức: 

Lý giải được những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro, bao gồm bản 

chất của rủi ro, quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro, cách nhận diện 

rủi ro, đo lường rủi ro, các thái độ khác nhau về rủi ro, các nguyên tắc 

ra quyết định dưới điều kiện rủi ro, các chiến lược quản lý rủi ro và tài 

trợ rủi ro. 

Giải thích các tình huống quản trị rủi ro trong thực tiễn và rút ra các 

bài học kinh nghiệm cho các nhà quản trị. 

Về kỹ năng: 

Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên cứu 

điển hình trong quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 

Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tự tin và rõ ràng 

Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong 

nhóm 

Thao tác một số ứng dụng máy tính để soạn thảo văn bản, thiết kế 
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slide và tính toán số liệu phục vụ cho báo cáo, thuyết trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình 

vấn đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện 

linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các 

công việc được phân công và cộng đồng xã hội. 

18 

Quản trị 

doanh nghiệp 

nâng cao 

Về kiến thức: 

- Học viên hiểu kiến thức nâng cao về quản trị doanh nghiệp thích 

ứng với kinh tế thị trường trong giai đoạn phát triển mới ở Việt Nam. 

- Học viên biết vận dụng những kiến thức mới vào quản trị doanh 

nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra với kết quả và hiệu quả cao. 

Về kỹ năng: 

- Phát triển khả năng quản trị trong doanh nghiệp; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có đạo đức công dân, có quan điểm rõ ràng về ảnh hưởng của đạo 

đức quản trị đến việc ra quyết định, từ đó nâng cao kiến thức đạo đức 

trong quản trị tổ chức 
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19 

Phân tích đầu 

tư và quản trị 

danh mục đầu 

tư 

Về kiến thức: Phân tích các lý thuyết về đầu tư và vận dụng công cụ 

phân tích trong quản trị danh mục đầu tư; 

Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức để xây dựng danh mục đầu tư và lựa 

chọn các chiến lược quản trị danh mục đầu tư; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các vấn đề 

về đầu tư và quản trị danh mục đầu tư đối với nhà quản trị cá nhân và 

tổ chức; 

02   

20 
Phân tích tài 

chính 

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản mang 

tính nâng cao về phân tích tài chính trong doanh nghiệp 

- Về kỹ năng: Năng cao kỹ năng phân tích những nội dung chủ yếu 

của phân tích tài chính trong doanh nghiệp, giúp cho giám đốc tài 

chính doanh nghiệp ra các quyết định tài chính trong doanh nghiệp 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có khả năng phân 

tích và ra các quyết định tài chính trong quản trị tài chính doanh 

nghiệp. 
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21 
Quản trị chiến 

lược nâng cao 

Về kiến thức: 

Phân tích được các nội dung quản trị chiến lược trong điều kiện kinh 

tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về kĩ năng: 

- Thành thạo trong xây dựng chiến lược một cách thành công nhất. 

- Thành thạo trong việc tổ chức thực hiện chiến lược một cách thành 

công nhất. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Học viên tôn trọng và sẵn sàng tham gia xây dựng chiến lược phát 

triển trong tổ chức 
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22 
Kiểm toán 

nâng cao 

Về kiến thức: Giúp học viên hiểu những kiến thức chuyên sâu và vận 

dụng các kỹ thuật kiểm toán nâng cao trong lĩnh vực kiểm toán. 

Về kỹ năng: Học viên có khả năng giải quyết những vấn đề về kiểm 

toán hoặc quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ kiểm toán. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với 

sự cố gắng cao nhất. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

23 

Quản trị kinh 

doanh nông 

nghiệp nâng 

cao 

Về kiến thức: 

+ Vận dụng lý thuyết kinh doanh nông nghiệp vào trong các vấn đề 

cơ bản được các vấn đề cơ bản trong quản trị hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nông 

nghiệp nói chung và ngành trồng trọt, chăn nuôi và công nghệ thực 

phẩm nói riêng, bao gồm khái niệm, nguyên tắc và phương pháp quản 

trị kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức và sử dụng các 

yếu tố sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và vấn đề hạch toán, 

nghiệp vụ phân tích kinh doanh, 

+ Vận dụng quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh trong một 

cơ sở kinh doanh nông nghiệp 

+ Am hiểu thị trường và vận dụng các quy luật của kinh tế thị trường 

Về kỹ năng: 

+ Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên 
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cứu điển hình trong quản trị các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp 

+ Trao đổi, thuyết trình vấn đề tự tin, rõ ràng 

+ Phối hợp công việc nhóm với thành viên khác 

+ Thành thạo thao tác một số ứng dụng máy tính soạn thảo văn bản, 

trình chiếu và tính tóan số liệu 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chủ động trao đổi và thuyết trình vấn đề 

+ Độc lập tổ chức học tập và nghiên cứu 

+ Có ý thức trách nhiệm với công việc phân công và cộng đồng xã hội 

24 
Phân tích tình 

huống kinh 

doanh 

Về kiến thức 

- Lý giải được các vấn đề lý luận về tình huống kinh doanh 

- Phân tích được các tình huống kinh doanh trong thực tế 

- Giải quyết được các tình huống kinh doanh trong thực tế 

Về kỹ năng 

- Có kỹ năng thành thục trong việc phân tích các tình huống kinh 

doanh trong thực tiễn. 

- Có khả năng giải quyết các tình huống một cách độc lập 

- Có khả năng khai thác, phát triển tiềm năng của mình để trở thành 

nhà kinh doanh giỏi, tiếp cận được với việc kinh doanh trong nước 

cũng như môi trường toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức. 
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25 
Quản trị nhân 

lực nâng cao 

Về kiến thức 

- Hiểu, lý giải, phân tích và vận dụng được kiến thức về quản trị nhân 

lực trong thực tiễn công việc, có khả năng thu hút, duy trì và phát 

triển nhân lực cho tổ chức 

Về kỹ năng 

- Phát triển kỹ năng quản trị nhân lực trong tổ chức, có trình độ giao 

tiếp cộng đồng và năng lực lãnh đạo, sử dụng công nghệ mới trong 

công tác quản trị nhân lực; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng, tổ chức kế hoạch về nhân 

lực; 
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- Kết nối và phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động quản trị nhân lực 

26 
Kế toán thuế 

nâng cao 

1.Về kiến thức 

- Vận dụng thành thạo kiến thức nâng cao về kế toán thuế để lý giải 

tốt các tình huống, xác định và ghi nhận nội dung thuế trong thực tiễn; 

- Lập và phân tích báo cáo thuế, lập các quyết toán thuế 

- Giải quyết một số tình huống điển hình trong thực tiễn công tác kế toán 

và quản lý thuế 

2.Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng thuyết trình, phân tích và lý giải các nghiệp vụ kế 

toán thuế ; độc lập tổ chức học tập 

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, tuân thủ các quy định 

nghề nghiệp, 
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27 
Nghiên cứu 

marketing 

nâng cao 

Về kiến thức: Xác định được vấn đề cần nghiên cứu, thiết kế thiết kế 

bảng hỏi và thu thập thông tin; Xử lý và phân tích được dữ liệu; Giải 

thích kết quả và viết báo cáo kết quả nghiên cứu marketing. 

Về kỹ năng: Trau dồi kỹ năng thực hiện nghiên cứu về marketing và 

kỹ năng sử dụng một số phần mềm như Excel, SPSS để xử lý, phân 

tích thông tin; Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, tìm kiếm và khai 

thác thông tin; Tăng cường kỹ năng thuyết trình. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình 

vấn đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện 

linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các 

công việc được phân công,với đơn vị làm việc và cộng đồng xã hội 
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28 
Tài chính 

công NC 

Về kiến thức: Nắm vững cơ sở hình thành chính sách tài chính công 

và các tác động của chúng đến nền kinh tế; 

Về kỹ năng: Vận dụng các công cụ của chính sách tài chính công; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích được các diễn biến của 

chính sách tài chính công để có ứng xử thích hợp cho cá nhân và tổ 

chức; 

02   



29 
Quản trị chất 

lượng trong 

doanh nghiệp 

- Về kiến thức: Phân biệt được các hệ thống quản lý chất lượng; Vận 

dụng các công cụ thống kê và phương pháp để quản lý chất lượng; 

Phân tích được hiện trạng chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp theo 

các tiêu chí chủ yếu. 

- Về kỹ năng: Trau dồi kỹ năng kiểm tra, đánh giá chất lượng trong 

doanh nghiệp; Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, tìm kiếm và khai 

thác thông tin; Tăng cường kỹ năng thuyết trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình 

vấn đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện 

linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các 

công việc được phân công,với tổ chức và cộng đồng xã hội. 
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30 

Hành vi của 

tổ chức và 

người tiêu 

dung 

- Về kiến thức: Giải thích được đặc điểm hành vi của tổ chức và 

người tiêu dùng cuối cùng, phân tích những nhân tố tác động đến quá 

trình ra quyết định mua sắm của người tiêu dùng và quá trình truyền 

thông của tổ chức; đánh giá những ảnh hưởng của hành vi mua  đối 

với chiến lược marketing của doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: Phát triển kỹ năng  nghiên cứu hành vi  khách hàng; 

Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm,tìm kiếm và khai thác thông tin; 

Tăng cường kỹ năng thuyết trình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình 

vấn đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện 

linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các 

công việc được phân công,với tổ chức và cộng đồng xã hội. 
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31 

Phát triển kỹ 

năng xây 

dựng kế 

hoạch kinh 

doanh 

- Về kiến thức: Học viên vận dụng được những kỹ năng trong việc 

xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp nhằm 

nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh 

kinh tế năng động. 

- Về kỹ năng: Thực hiện những kỹ năng và vận dụng kiến thức đã học 

vào hoạt động quản lý và thực hiện kế hoạch hóa trong các tổ chức 

kinh doanh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên chủ động sáng tạo 
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trong các hoạt đông xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tại cơ 

quan công tác 

32 
Nguyên lý kế 

toán nâng cao 

Về kiến thức 

Phân tích và lý giải các phương pháp đo lường trong kế toán 

Phân tích việc ghi nhận và tính giá các yếu tố của báo cáo kế toán tài 

chính. 

Phân tích lý do thông tin kế toán phải được quy định và không cần 

phải quy định. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng giải thích chính sách kế toán được tổ chức ban 

hành và vận dụng. 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Khả năng độc lập đánh giá các chính sách kế toán. 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 
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Ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ (Định hướng ứng dụng) 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học 

Về kiến thức: Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực các khoa học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết 

học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt 

Nam trong thời kỳ đổi mới. Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong 

chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo 

các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại học. 

Về kỹ năng: Hình thành tư duy biện chứng trong nhận thức và giải quyết các 

vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt hình thành thế giới quan và phương 

pháp luận khoa học trong nhận thức và cải tạo thế giới. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để bổ sung, phát triển triết học; luôn sẵn sàng vận dụng kiến thức đã 

học vào giải quyết vấn đề thực tiễn.  

04  

Kiểm tra giữa 

kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

2 Tiếng Anh 

 * Về kiến thức:  

Những hiện tượng ngữ pháp cơ bản  trong chương trình tiếng Anh trình độ B1 

cụ thể: 

Cách dùng các thì trong tiếng Anh; Câu Chủ động- Câu Bị động; Các cấp so 

sánh; Câu  trực tiếp- Câu gián tiếp; Cách chuyển đổi từ loại; Các loaị câu điều 

kiện; Động từ khuyết thiếu; Các liên từ; và hệ thống từ vựng liên quan đến 

các chủ đề giới thiệu sở thích, người bạn thân, môn thể thao yêu thích, nghề 

nghiệp, ngôi nhà mình ở, thời tiết, lớp học tiếng Anh.... 

* Về kỹ năng:  

Kỹ năng nghe hiểu để lĩnh hội thông tin cụ thể và tổng quát về các chủ đề 

quen thuộc hàng ngày như vật nuôi, thời tiết, mua sắm; kỹ năng giới thiệu bản 

thân, trình bày về một chủ đề như sở thích, người bạn thân, môn thể thao yêu 

thích và cách trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề vừa trình bày; kỹ 
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năng đọc hiểu những đoạn khóa ngắn (200-250 từ) và những biển hiệu nơi 

công cộng; kỹ năng làm dạng bài trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn 

(A,B,C, D) và dạng bài điền từ vào chỗ trống; kỹ năng viết một bức thư thân 

mật cho bạn bè với độ dài khoảng 100 từ. 

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nhận thức được tầm quan trọng của 

môn học; hình thành và phát triển lòng đam mê, tính tự giác và chủ động 

trong học tập; sử dụng tiếng Anh tự tin hơn, hiệu quả hơn. 

3 

Kỹ năng 

quản trị hiệu 

quả 

1. Về kiến thức: 

- Phân tích và lý giải được bản chất của quản trị  

- Hiểu và áp dụng được kiến thức quản trị để ra quyết định, hoạch định, tổ 

chức, điều phối và kiểm tra, giám sát các hoạt động trong tổ chức 

2. Về kỹ năng:  

- Phát triển khả năng quản trị trong tổ chức và quản trị cá nhân, có trình độ 

giao tiếp cộng đồng và năng lực lãnh đạo, sử dụng công nghệ mới trong công 

tác; 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có đạo đức công dân, có quan điểm rõ ràng về ảnh hưởng của đạo đức quản 

trị đến việc ra quyết định, từ đó nâng cao kiến thức đạo đức trong quản trị tổ 

chức;  
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4 

Kỹ năng 

hoạch định 

chiến lược 

1. Về kiến thức:  

- Lý giải được các kiến thức hoạch định chiến lược trong tổ chức 

- Lý giải được các kỹ năng hoạch định chiến lược cho tổ chức trong điều kiện 

kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Về kĩ năng:  

- Thành thạo trong xây dựng chiến lược của tổ chức. 

- Thành thạo trong việc tổ chức thực hiện chiến lược một cách thành công 

nhất. 

- Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong nhóm. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề;  

- Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc;  
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- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;   

- Có ý thức trách nhiệm với các công việc được phân công và cộng đồng xã 

hội.  

5 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

trong quản 

trị kinh 

doanh nâng 

cao 

Về kiến thức 

- Phân tích được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong quản trị kinh 

doanh 

- Lựa chọn và áp dụng được các phương pháp nghiên cứu trong các nghiên 

cứu cụ thể 

- Phân tích được kết quả nghiên cứu 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các phương pháp nghiên cứu  

- Có khả năng tiến hành nghiên cứu một cách độc lập các vấn đề trong quản 

trị kinh doanh 

- Có khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-  Có năng lực lựa chọn vấn đề và phương pháp nghiên cứu; 

- Có khả năng đưa ra kết luận dựa trên kết quả nghiên cứu 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong lựa chọn, 

thiết kế và triển khai nghiên cứu. 

02  

Kiểm tra giữa 

kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

6 
Phân tích thị 

trường giá cả 

3.1. Về kiến thức 

Học viên lý giải được bản chất hoạt động trên thị trường theo quan điểm kinh 

tế học; phân tích được môi trường, thị trường  và môi trường tác nghiệp; định 

hướng  chiến lược kinh doanh trên thị trường. 

 Học viên vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm phân tích thị trường trong việc 

hoạch đinh, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động marketing của doanh 

nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ bao gồm cả dịch vụ 

công.  

3.2 Về kĩ năng 

Học viên có thể gắn kết kỹ năng quản trị và kỹ năng phân tích kinh tế, hoạch 

địch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động kinh doanh trên thị trường của 

02  
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kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 



doanh nghiệp hoặc tôt chức.  

Học viên có thể phân tích và xử lý thông tin thị trường bằng các công cụ định 

tính và định lượng. 

3.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Học viện chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; 

Học viện độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc;  

7 

Xây dựng kế 

hoạch 

marketing 

Về kiến thức: Phát triển khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến lập kế 

hoạch marketing; tích hợp các năng lực và tình huống nghề nghiệp tích lũy từ 

trước để mở rộng tầm nhìn về chuyền môn nghề nghiệp; Phân tích được môi 

trường kinh doanh hiện tại, xác định mục tiêu và xây dựng chiến lược, chiến 

thuật marketing cho doanh nghiệp;   

Về kỹ năng: Hình thành kỹ năng xây dựng kế hoạch marketing cho một 

doanh nghiệp hoặc một sản phẩm, dịch vụ cụ thể; Nâng cao kỹ năng làm việc 

nhóm, tìm kiếm và khai thác thông tin; Tăng cường kỹ năng thuyết trình. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; 

Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt kỹ năng 

làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được phân công,với 

đơn vị làm việc và cộng đồng xã hội 
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Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 
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Kỹ năng 

quản trị tài 

chính 

Về kiến thức: Học viên ứng dụng nâng cao các phần hành của quản trị tài 

chính doanh nghiệp như quản trị dòng tiền, xây dựng kế hoạch tài chính, quản 

trị nguồn vốn có hiệu quả…và những kỹ năng cơ bản mà nhà quản trị tài 

chính cần phải có nhằm nâng cao hiệu quả tài chính DN 

Về kỹ năng: Học viên ứng dụng thành thạo những kỹ năng cơ bản như kỹ 

năng nhận biết vấn đề, kỹ năng phân tích và kỹ năng ra quyết định trong các 

nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp.   

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng 

cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm giải quyết tốt các vấn đề 

thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả tài 

chính của doanh nghiệp 
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9 Kỹ năng 
- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kỹ năng phân tích kinh doanh và 

các công cụ, phương pháp sử dụng trong phân tích kinh doanh.  
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phân tích 

kinh doanh 

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng vận dụng các công cụ, phương pháp phân 

tích trong các hoạt động kinh doanh, nhằm đạt mục đích làm rõ bản chất của 

nội dung phân tích, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp 

cho phát triển kinh doanh.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ động 

trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố gắng cao 

nhất. 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

10 
Kiểm soát nội 

bộ ứng dụng 

- Về kiến thức: Làm rõ sự cần thiết phải hình thành hệ thống kiểm soát nội bộ 

(KSNB) nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức; Làm rõ những vấn đề cơ bản 

của hệ thống KSNB; Vai trò, lợi ích của hệ thống KSNB; Nội dung các thành 

phần chủ yếu của hệ thống KSNB trong doanh nghiệp, tổ chức. 

- Về kỹ năng: Giúp học viên có khả năng thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, 

tổ chức triển khai các hoạt động kiểm soát nội bộ, đánh giá và hoàn thiện hệ 

thống KSNB cho một doanh nghiệp, một tổ chức cụ thể hoặc cho một số chu 

trình nghiệp vụ chủ yếu. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ động 

trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố gắng cao 

nhất. 
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11 
Thông tin kế 

toán tài chính 

Về kiến thức 

Phân tích các đặc trưng của thông tin kế toán tài chính. 

Phân tích sự khác biệt của các chính sách kế toán khác nhau ảnh hưởng đến 

các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính và thông tin cung cấp cho các bên 

liên quan. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh 

và dòng tiền của đơn vị. 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Khả năng độc lập khi phân tích báo cáo tài chính. 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 
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12 

Quản trị 

danh mục 

đầu tư nâng 

cao 

Về kiến thức: Nắm vững về danh mục đầu tư tài chính và quản trị danh mục 

đầu tư;  

Về kỹ năng: Xây dựng danh mục đầu tư theo các chiến lược quản trị danh 

mục đầu tư; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các vấn đề về quản 

trị danh mục đầu tư đối với nhà quản trị cá nhân và tổ chức; 
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13 
Quản trị rủi 

ro nâng cao 

- Về kiến thức:  

+ Lý giải được những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro, bao gồm bản chất của 

rủi ro, quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro, cách nhận diện rủi ro, đo lường 

rủi ro, các thái độ khác nhau về rủi ro, các nguyên tắc ra quyết định dưới điều 

kiện rủi ro, các chiến lược quản lý rủi ro và tài trợ rủi ro. 

+ Giải thích các tình huống quản trị rủi ro trong thực tiễn và rút ra các bài học 

kinh nghiệm cho các nhà quản trị. 

- Về kỹ năng:  

+ Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên cứu điển 

hình trong quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 

+ Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tự tin và rõ ràng 

+ Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong nhóm 

+ Thao tác một số ứng dụng máy tính để soạn thảo văn bản, thiết kế slide và 

tính toán số liệu phục vụ cho báo cáo, thuyết trình  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; 

Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt kỹ năng 

làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được phân công và 

cộng đồng xã hội. 
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14 
Kỹ năng kinh 

doanh quốc tế 

- Về kiến thức: Nhận biết được sự khác nhau giữa các nước về những yếu tố 

của môi trường kinh doanh quốc tế; Vận dụng các kỹ năng giao tiếp & đàm 

phán trong kinh doanh quốc tế; Phân tích được ưu nhược điểm của các 

phương thức thâm nhập thị trường thế giới; Giải thích được nội dung cơ bản 

của các quyết định marketing quốc tế. 

- Về kỹ năng: Trau dồi kỹ năng kỹ năng kinh doanh quốc tế (kỹ năng giao 

tiếp & đàm phán kinh doanh quốc tế, phân tích môi trường kinh doanh quốc 
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tế và kỹ năng ra quyết định về marketing quốc tế), kỹ năng truyền thông (viết, 

soạn thảo báo cáo, thuyết trình), kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập và 

xử lý thông tin; kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; 

Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt kỹ năng 

làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được phân công và 

cộng đồng xã hội.   

16 

Quản trị 

doanh nghiệp 

nâng cao 

Về kiến thức: 

- Học viên hiểu kiến thức nâng cao về quản trị doanh nghiệp thích ứng với 

kinh tế thị trường trong giai đoạn phát triển mới ở Việt Nam. 

- Học viên biết vận dụng những kiến thức mới vào quản trị doanh nghiệp 

nhằm đạt được mục tiêu đề ra với kết quả và hiệu quả cao. 

Về kỹ năng:  

- Phát triển khả năng quản trị trong doanh nghiệp; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có đạo đức công dân, có quan điểm rõ ràng về ảnh hưởng của đạo đức quản 

trị đến việc ra quyết định, từ đó nâng cao kiến thức đạo đức trong quản trị tổ 

chức; 
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17 
Kiểm toán 

nâng cao 

Về kiến thức: Giúp học viên hiểu những kiến thức chuyên sâu và vận dụng 

các kỹ thuật kiểm toán nâng cao trong lĩnh vực kiểm toán. 

Về kỹ năng: Học viên có khả năng giải quyết những vấn đề về kiểm toán hoặc 

quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ kiểm toán.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ động 

trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố gắng cao 

nhất. 
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Quản trị kinh 

doanh nông 

nghiệp nâng 

cao 

Về kiến thức:  

+ Vận dụng lý thuyết kinh doanh nông nghiệp vào trong các vấn đề cơ bản 

được các vấn đề cơ bản trong quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp nói chung và ngành 

trồng trọt, chăn nuôi và công nghệ thực phẩm nói riêng, bao gồm khái niệm, 

nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh 

02  

Kiểm tra giữa 

kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 



doanh, tổ chức và sử dụng các yếu tố sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

và vấn đề hạch toán, nghiệp vụ phân tích kinh doanh, 

+ Vận dụng quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh trong một cơ sở 

kinh doanh nông nghiệp  

+ Am hiểu thị trường và vận dụng các quy luật của kinh tế thị trường 

Về kỹ năng:  

+ Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên cứu điển 

hình trong quản trị các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp 

+ Trao đổi, thuyết trình vấn đề tự tin, rõ ràng 

+ Phối hợp công việc nhóm với thành viên khác 

+ Thành thạo thao tác một số ứng dụng máy tính soạn thảo văn bản, trình 

chiếu và tính tóan số liệu 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Chủ động trao đổi và thuyết trình vấn đề 

+ Độc lập tổ chức học tập và nghiên cứu 

+ Có ý thức trách nhiệm với công việc phân công và cộng đồng xã hội 

+ Có ý thức tìm hiểu, học tập liên tục 

19 

Phân tích 

tình huống 

kinh doanh 

Về kiến thức 

- Lý giải được các vấn đề lý luận về tình huống kinh doanh 

- Phân tích được các tình huống kinh doanh trong thực tế 

- Giải quyết được các tình huống kinh doanh trong thực tế 

Về kỹ năng 

- Có kỹ năng thành thục trong việc phân tích các tình huống kinh doanh trong 

thực tiễn.  

- Có khả năng giải quyết các tình huống một cách độc lập 

- Có khả năng khai thác, phát triển tiềm năng của mình để trở thành nhà kinh 

doanh giỏi, tiếp cận được với việc kinh doanh trong nước cũng như môi 

trường toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Chủ động và sáng tạo trong việc phân tích, giải quyết các tình huống kinh 

doanh;  
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- Kết nối và phát huy trí tuệ tập thể trong giải quyết các tình huống   

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; 

20 

Quản trị 

nhân lực 

nâng cao 

Về kiến thức 

- Hiểu, lý giải, phân tích và vận dụng được kiến thức về quản trị nhân lực 

trong thực tiễn công việc, có khả năng thu hút, duy trì và phát triển nhân lực 

cho tổ chức 

Về kỹ năng 

- Phát triển kỹ năng quản trị nhân lực trong tổ chức, có trình độ giao tiếp cộng 

đồng và năng lực lãnh đạo, sử dụng công nghệ mới trong công tác quản trị 

nhân lực; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng, tổ chức kế hoạch về nhân lực;  

- Kết nối và phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động quản trị nhân lực 

02  

Kiểm tra giữa 

kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

21 

Vận dụng 

phương pháp 

nghiên cứu 

trong 

marketing 

- Về kiến thức: Vận dụng những kiến thức của học phần để tiến hành thu 

thập, tổng hợp và phân tích thông tin nhằm hỗ trợ cho việc ra các quyết định 

quản trị và điều hành doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: Học viên có thể sử dụng một số kỹ thuật / công cụ phân tích 

trong lĩnhvực marketing, kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm thống kê, kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thậpvà xử lý thông tin; kỹ năng tư duy sang 

tạo. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên chủ động sáng tạo trong 

các hoạt đông nghiên cứu marketing, nắm bắt thị trường nhằm đề xuất cho 

lãnh đạo hoặc đưa ra các quyết định kinh doanh tại đơn vị công tác. 

02  

Kiểm tra giữa 

kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

 

22 
Kỹ năng lãnh 

đạo tổ chức 

Về kiến thức 

+ Học viên lý giải được bản chất kỹ năng lãnh đạo; phân tích được các yếu tố 

hình thành kỹ năng lãnh đạo; định hướng kỹ năng lãnh đạo trong các tổ chức 

khác nhau. 

 + Học viên vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm kỹ năng lãnh đạo trong việc 

hoạch đinh, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động của tổ chức.  

Về kĩ năng: 

+ Học viên có thể gắn kết kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản trị, hoạch địch, 

02  
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kỳ (tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 



tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động trong doanh nghiệp hoặc tôt chức.  

+ Học viên có thể phân tích và xử lý thông tin lãnh đạo và quản lý bằng các 

công cụ định tính và định lượng. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; 

Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt kỹ năng 

làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được phân công,với 

đơn vị làm việc và cộng đồng xã hội 

23 

Phân tích và 

ra quyết định 

trong quản 

trị tài chính 

- Về kiến thức: Vận dụng kiến thức để lý giải và phân tích tài chính và ra 

quyết định trong quản trị tài chính DN 

- Về kỹ năng: Năng cao kỹ năng phân tích những nội dung chủ yếu của phân 

tích tài chính trong doanh nghiệp, giúp cho giám đốc tài chính doanh nghiệp 

ra các quyết định tài chính trong doanh nghiệp 

Học viên thành thạo về phân tích hiệu quả tài chính và ra quyết định đầu tư 

dự án kinh doanh, phân tích đòn bẩy tài chính và ra quyết định, phân tích và 

ra quyết định trong việc mua hay thuê tài chính TSCĐ, phân tích và ra quyết 

định trong chính sách cổ tức…  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có khả năng phân tích và ra 

các quyết định tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp.  
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24 

Ứng dụng 

định giá tài 

sản tài chính 

- Về kiến thức: Nắm vững các tài sản tài chính trên thị trường và thực hành 

định giá theo từng tài sản tài chính;  

- Về kỹ năng: Ứng dụng tốt phương pháp định giá từng tài sản tài chính; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các diễn biến 

trên thị trường tài chính để có giải pháp ứng xử thích hợp trên cơ sở định giá 

các tài sản tài chính; 

02  
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25 

Kế toán cho 

công tác quản 

lý 

- Về kiến thức: Học viên có thể vận dụng các thành thạo các kiến thức, các 

phương pháp, các công cụ kế toán quản trị nâng cao để phục vụ cho công tác 

quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp.  

- Về kỹ năng: Hiểu và biết cách vâṇ duṇg các thông tin do kế toán cung cấp 

để xử lý các tình huống và ra quyết định quản lý trong từng trường hợp cụ 

thể.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ động 
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trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố gắng cao 

nhất. 

26 
Quản trị chi 

phí 

- Về kiến thức: Cung cấp cho người học kỹ năng vận dụng các phương pháp, 

công cụ quản trị chi phí và thiết lập hệ thống tính phí phục vụ cho việc xác 

định chính giá thành sản phẩm và dịch vụ. 

- Về kỹ năng: Giúp cho học viên vận dụng thành thạo các công cụ quản trị chi 

phí vào kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp 

quản lý tốt chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ động 

trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố gắng cao 

nhất. 
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27 

Phân tích 

chuỗi cung 

ứng 

Về kiến thức 

- Luận giải được tính cấp thiết của sự hình thành và phát triển của chuỗi cung 

ứng 

- Phân tích được cấu trúc chuỗi cung ứng, vai trò của các tác nhân tham gia 

chuỗi 

- Phân tích được các mô hình quản trị tồn kho 

- Phân tích được các điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của chuỗi cung 

ứng 

- Phân tích giá trị gia tăng của các tác nhân tham gia chuỗi. 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các tác nhân tham gia chuỗi cung 

ứng 

- Có khả năng phân tích và đánh giá sự liên kết và chia sẻ lợi ích của các tác 

nhân tham gia chuỗi. 

- Có khả năng phân tích và đánh giá được giá trị gia tăng tạo ra bởi mỗi tác 

nhân và toàn chuỗi. 

- Có khả năng phân tích được ưu và nhược điểm của các mô hình quản trị tồn 

kho 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
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-  Có năng lực dẫn dắt các vấn đề liên quan tới việc phân tích chuỗi cung ứng; 

- Có khả năng đưa ra kết luận về các vấn đề có liên quan đến việc lựa chọn 

các tác nhân, các mô hình liên kết, các mô hình quản trị tồn kho trên cơ sở 

phân tích chuỗi. 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; 

- Có năng lực phân tích, đánh giá các hoạt động của chuỗi ở mức độ khá. 

28 Kế toán công 

Về kiến thức 

Vận dụng kiến thức chuyên sâu về kế toán công tại các cấp ngân sách và đơn 

vị hành chính sự nghiệp. 

Phân tích các tình huống liên quan đến kế toán tài chính công và quản lý tài 

chính công trong thực tiễn. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng vận dụng,  phân tích  và thuyết trình vấn đề về kế toán 

công 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp; 

Chủ động cập nhật thay đổi về chuẩn mực kế toán công 
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29 

Tài chính 

công nâng 

cao 

Về kiến thức: Luận giải cơ sở hình thành chính sách tài chính công và các tác 

động của chúng đến nền kinh tế;  

Về kỹ năng: Độc lập vận dụng các công cụ của chính sách tài chính công; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích được các diễn biến của chính 

sách tài chính công để có ứng xử thích hợp cho cá nhân và tổ chức; 
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30 

Marketing 

ứng dụng 

trong nông 

nghiệp và 

thực phẩm 

Về kiến thức: Giúp cho học viên có kiến thức và hiểu biết về lý thuyết 

marketing nông sản thực phẩm: marketing và hệ thống marketing, marketing 

mục tiêu, vị thế sản phẩm, cơ hội marketing, thương hiệu sản phẩm, hành vi 

mua của khách hàng, chiến lược marketing mix. 

- Về kỹ năng: Học viên biết vận dụng độc lập các lý thuyết vào thực tiễn 

trong các hoạt động nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

marketing nông sản thực phẩm 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên áp dụng các kỹ năng cần thiết để 
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thu thập, phân tích, đánh giá các nguồn thông tin thị trường khác nhau để đề 

xuất các chiến lược, kế hoạch marketing nông sản thực phẩm. 

31 

Kỹ năng giao 

tiếp và đàm 

phán trong 

kinh doanh 

- Về kiến thức: Học viên xác định và áp dụng được những kỹ năng trong giao 

tiếp và đàm phán kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp 

- Về kỹ năng: Thực hiện kỹ năng, vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động 

giao tiếp hằng ngày và kỹ thuật đàm phán trong các cuộc thương lượng trong 

kinh doanh. Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên chủ động sáng tạo trong 

việc trong các hoạt động giao tiếp, phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với 

môi trường làm việc tại cơ quan công tác. 
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32 

Vận dụng 

chuẩn mực kế 

toán 

- Về kiến thức: Hiểu tổng quan về chuẩn mực kế toán, vai trò của chuẩn mực 

kế toán trong việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan ra quyết định, bao 

gồm cả các nhà quản trị doanh nghiệp; Vận dụng thành thạo chuẩn mực kế 

toán Việt Nam trong quản trị và giải quyết các tình huống kế toán tài chính 

trong thực tiễn; 

- Về kỹ năng: Thành thạo kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin khi vận dụng 

chuẩn mực kế toán vào thực tiễn công việc quản trị; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các vấn đề thuộc 

chuyên môn  kế toán và đề xuất những giải pháp phù hợp cho hoạt động của 

doanh nghiệp, tổ chức và chính sách Nhà nước; Tuân thủ các quy định nghề 

nghiệp. 
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Ngành Kế toán trình độ Thạc sĩ (Định hướng nghiên cứu) 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Triết học Về kiến thức: Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc 04  Kiểm tra giữa kỳ (tự 



lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hoàn thiện và nâng cao kiến 

thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp 

ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình 

độ sau đại học. 

Về kỹ năng: Hình thành tư duy biện chứng trong nhận thức và giải quyết 

các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt hình thành thế giới quan và 

phương pháp luận khoa học trong nhận thức và cải tạo thế giới. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để bổ sung, phát triển triết học; luôn sẵn sàng vận dụng kiến thức 

đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn. 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

2 Tiếng Anh 

* Về kiến thức: 

Những hiện tượng ngữ pháp cơ bản  trong chương trình tiếng Anh trình 

độ B1 cụ thể: 

Cách dùng các thì trong tiếng Anh; Câu Chủ động- Câu Bị động; Các cấp 

so sánh; Câu  trực tiếp- Câu gián tiếp; Cách chuyển đổi từ loại; Các loaị 

câu điều kiện; Động từ khuyết thiếu; Các liên từ; và hệ thống từ vựng liên 

quan đến các chủ đề giới thiệu sở thích, người bạn thân, môn thể thao yêu 

thích, nghề nghiệp, ngôi nhà mình ở, thời tiết, lớp học tiếng Anh.... 

* Về kỹ năng: 

Kỹ năng nghe hiểu để lĩnh hội thông tin cụ thể và tổng quát về các chủ đề 

quen thuộc hàng ngày như vật nuôi, thời tiết, mua sắm; kỹ năng giới thiệu 

bản thân, trình bày về một chủ đề như sở thích, người bạn thân, môn thể 

thao yêu thích và cách trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề vừa 

trình bày; kỹ năng đọc hiểu những đoạn khóa ngắn (200-250 từ) và những 

biển hiệu nơi công cộng; kỹ năng làm dạng bài trắc nghiệm có 4 phương 

án lựa chọn (A,B,C, D) và dạng bài điền từ vào chỗ trống; kỹ năng viết 

một bức thư thân mật cho bạn bè với độ dài khoảng 100 từ. 

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nhận thức được tầm quan trọng 

của môn học; hình thành và phát triển lòng đam mê, tính tự giác và chủ 
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động trong học tập; sử dụng tiếng Anh tự tin hơn, hiệu quả hơn. 

3 
Nguyên lý 

quản trị 

Về kiến thức 

-  Lý giải được bản chất của quản trị; phân tíchđược các yếu tố thuộc môi 

trường quản trị; các lý thuyết quản trị; các chức năng của quản trị, các 

hoạt động quản trị  của tổ chức trong bối cảnh toàn cầu hoá. 

-  Vận dụng lý thuyết quản trị để khai thác, tiếp cận được các nội dung 

quản trị của những tổ chức xuyên quốc gia phù hợp những thông lệ quốc 

tế, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức. 

Về kĩ năng: 

- Thiết kế công việc, mục tiêu của tổ chức đáp ứng sự thay đổi và phát 

triển của tổ chức trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới. 

-  Học viên nâng cao kĩ năng trình bày các vấn đề quản trị thông qua các 

tình huống thảo luận. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

4 

Lý thuyết tài 

chính – Tiền 

tệ nâng cao 

- Về kiến thức: Nắm vững cơ sở hình thành chính sách tài khóa và chính 

sách tiền tệ cũng như các tác động của chúng đến nền kinh tế; 

- Về kỹ năng: Vận dụng các công cụ của chính sách tài chính và tiền tệ (thuế 

suất, lãi suất); 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích được các diễn biến của 

chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để có ứng xử thích hợp cho cá 

nhân và tổ chức; 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

5 

Quản trị tài 

chính nâng 

cao 

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản mang tính 

nâng cao về quản trị tài chính DN và Giám đốc tài chính công ty 

- Về kỹ năng: Năng cao kỹ năng thực hành cho học viên về một số nội 

dung chủ yếu của QTTCDN 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng những kiến thức và kỹ 

năng chủ yếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp vào giải quyết các vấn 

đề liên quan trong thực tiễn 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

6 

Kế toán cho 

công tác quản 

lý 

- Về kiến thức: Học viên có thể vận dụng các thành thạo các kiến thức, 

các phương pháp, các công cụ kế toán quản trị nâng cao để phục vụ cho 

công tác quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: Hiểu và biết cách vâṇ duṇg các thông tin do kế toán cung 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



cấp để xử lý các tình huống và ra quyết định quản lý trong từng trường 

hợp cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố 

gắng cao nhất. 

7 

Hệ thống 

kiểm soát nội 

bộ nâng cao 

- Về kiến thức: Giới thiệu các vấn đề chung về doanh nghiệp, tổ chức và 

các loại rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp, 

tổ chức. 

- Về kỹ năng: Các lý do hình thành hệ thống kiểm soát cho quản lý nội bộ 

(KSNB); Bản chất của hệ thống KSNB; Vai trò, lợi ích của hệ thống 

KSNB; Nội dung các thành phần chủ yếu của hệ thống KSNB trong 

doanh nghiệp, tổ chức. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp cho học viên có khả năng 

nghiên cứu, đánh giá, thiết lập và hoàn thiện hệ thống KSNB cho một 

doanh nghiệp, một tổ chức cụ thể hoặc cho một số chu trình nghiệp vụ 

chủ yếu. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

8 
Kế toán chi 

phí nâng cao 

- Về kiến thức: Biết cách sử dụng kế toán chi phí như là công cụ quản lý 

chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch, điều hành và ra quyết định SXKD 

cho doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: Cung cấp cho người học các phương pháp và các hệ thống 

tính phí, quản lý chi phí và kiểm soát chi phí nâng cao trong các doanh 

nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố 

gắng cao nhất. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

9 
Phân tích tài 

chính 

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản mang tính 

nâng cao về phân tích tài chính trong doanh nghiệp 

- Về kỹ năng: Năng cao kỹ năng phân tích những nội dung chủ yếu của 

phân tích tài chính trong doanh nghiệp, giúp cho giám đốc tài chính 

doanh nghiệp ra các quyết định tài chính trong doanh nghiệp 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có khả năng phân tích và 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



ra các quyết định tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp. 

10 

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kế toán 

Về kiến thức 

- Phân tích được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực kế 

toán 

- Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu trong các 

nghiên cứu cụ thể ở cơ sở 

- Phân tích và giải thích được kết quả nghiên cứu 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các phương pháp nghiên cứu 

phù hợp 

- Có khả năng tiến hành nghiên cứu một cách độc lập các vấn đề trong 

lĩnh vực kế toán 

- Có khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực kế toán. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực lựa chọn vấn đề và phương pháp nghiên cứu; 

- Có khả năng đưa ra kết luận dựa trên kết quả nghiên cứu 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong lựa 

chọn, thiế kế và triển khai nghiên cứu. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

11 
Nguyên lý kế 

toán nâng cao 

Về kiến thức 

Phân tích và lý giải các phương pháp đo lường trong kế toán 

Phân tích việc ghi nhận và tính giá các yếu tố của báo cáo kế toán tài 

chính. 

Phân tích lý do thông tin kế toán phải được quy định và không cần phải 

quy định. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng giải thích chính sách kế toán được tổ chức ban hành và 

vận dụng. 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Khả năng độc lập đánh giá các chính sách kế toán. 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



12 

Kế toán tài 

chính nâng 

cao 

- Về kiến thức: Vận dụng thành thạo kiến thức nâng cao về kế toán tài 

chính tại các doanh; giải quyết các tình huống kế toán tài chính trong thực 

tiễn; 

- Về kỹ năng: Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ 

kế toán thộng qua hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, 

hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, kiểm tra sai sót kế 

toán của doanh nghiệp phục vụ ra quyết định trong trường hợp cụ thể; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các vấn đề 

thuộc chuyên môn  kế toán và đề xuất những giải pháp phù hợp cho hoạt 

động của doanh nghiệp, tổ chức và chính sách Nhà nước; Tuân thủ các 

quy định nghề nghiệp. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

13 

Báo cáo tài 

chính hợp 

nhất 

1.Về kiến thức 

- Hiểu và lý giải các trường phái kế toán khác nhau về Báo cáo tài chính 

hợp nhất; 

- Hiểu và lý giải các phương pháp khác nhau được sử dụng để lập Báo 

cáo tài chính hợp nhất; 

- Nắm vững phương pháp lập từng Báo cáo tài chính hợp nhất riêng biệt. 

2.Về kỹ năng 

- Phân tích, đánh giá sự khác biệt các thuyết về Báo cáo tài chính hợp 

nhất; 

- Phân tích số phát sinh từ những giao dịch cần phải loại trừ, điều chỉnh 

khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng tự chủ, độc lập thiết kế các sổ sách kế toán để thu thập thông 

tin lập báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Khả năng nghiên cứu chính sách kế toán về Báo cáo tài chính hợp nhất một 

cách độc lập. 

- Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

14 Kỹ năng lãnh 
Về kiến thức 

+ Học viên lý giải được bản chất kỹ năng lãnh đạo; phân tích được các 
02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 



đạo tổ chức yếu tố hình thành kỹ năng lãnh đạo; định hướng kỹ năng lãnh đạo trong 

các tổ chức khác nhau. 

+ Học viên vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm kỹ năng lãnh đạo trong 

việc hoạch đinh, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động của tổ chức. 

Về kĩ năng: 

+ Học viên có thể gắn kết kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản trị, hoạch 

địch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động trong doanh nghiệp hoặc tôt 

chức. 

+ Học viên có thể phân tích và xử lý thông tin lãnh đạo và quản lý bằng 

các công cụ định tính và định lượng. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn 

đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt 

kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được 

phân công,với đơn vị làm việc và cộng đồng xã hội 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

15 
Kiểm toán 

nâng cao 

Về kiến thức: Giúp học viên hiểu những kiến thức chuyên sâu và vận 

dụng các kỹ thuật kiểm toán nâng cao trong lĩnh vực kiểm toán. 

Về kỹ năng: Học viên có khả năng giải quyết những vấn đề về kiểm toán 

hoặc quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ kiểm toán. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố 

gắng cao nhất. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

16 

Phân tích báo 

cáo kế toán 

quản trị 

Về kiến thức: Học viên có khả năng nhận diện, xác định nhu cầu thông tin 

cho quản lý nội bộ qua hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh 

nghiệp; thiết lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị; đánh giá và 

hoàn thiện hệ các báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp. 

Về kỹ năng: Học viên có thể vận dụng các phương pháp kỹ thuật chủ yếu 

vào lập, phân tích các báo cáo kế toán quản trị nhằm phục vụ cho việc 

kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, tư duy khoa học, có trách nhiệm học tập hoàn thành 

học phần với sự cố gắng cao nhất. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



17 
Đầu tư tài 

chính 

- Về kiến thức: Nắm vững kiến thức về đầu tư tài chính và một số công 

cụ ra quyết định đầu tư. Học phần sẽ tập trung vào các ứng dụng của lý 

thuyết tài chính để giải quyết các vấn đè trong quản lý đầu tư tài chính. 

- Về kỹ năng: Vận dụng tốt phương pháp ra quyết định trong đầu tư tài 

chính; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và ra quyết định trong 

đầu tư tài chính để có giải pháp cụ thể trong việc quản lý các danh mục 

đầu tư; 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

18 
Tài chính 

công nâng cao 

Về kiến thức: Nắm vững cơ sở hình thành chính sách tài chính công và 

các tác động của chúng đến nền kinh tế; 

Về kỹ năng: Vận dụng các công cụ của chính sách tài chính công; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích được các diễn biến của 

chính sách tài chính công để có ứng xử thích hợp cho cá nhân và tổ chức; 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 

19 

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

Về kiến thức 

- Luận giải được tính cấp thiết của sự hình thành và phát triển của chuỗi 

cung ứng 

- Phân tích được cấu trúc chuỗi cung ứng, vai trò của các tác nhân tham 

gia chuỗi 

- Lý giải được các mô hình quản trị tồn kho 

- Đánh giá được các điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của chuỗi cung 

ứng 

- Luận giải được sự cần thiết và tiến trình kết hợp các tác nhân tham gia 

chuỗi cung ứng. 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các tác nhân tham gia chuỗi 

cung ứng 

- Có khả năng phân tích và đánh giá sự liên kết và chia sẻ lợi ích của các tác 

nhân tham gia chuỗi. 

- Có thể độc lập lựa chọn các mô hình quản trị tồn kho 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

- Có khả năng phối hợp các tác nhân trong chuỗi một cách hiệu quả. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ (tự 

luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự luận 



Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-  Có năng lực dẫn dắt các vấn đề liên quan tới việc xác định và quản lý 

chuỗi cung ứng; 

- Có khả năng đưa ra kết luận về các vấn đề có liên quan đến việc lựa 

chọn các tác nhân, các mô hình liên kết, các mô hình quản trị tồn kho 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động của chuỗi ở mức độ khá. 

20 
Thông tin kế 

toán tài chính 

Về kiến thức 

Phân tích các đặc trưng của thông tin kế toán tài chính. 

Phân tích sự khác biệt của các chính sách kế toán khác nhau ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính và thông tin cung cấp cho 

các bên liên quan. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh 

doanh và dòng tiền của đơn vị. 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Khả năng độc lập khi phân tích báo cáo tài chính. 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 
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21 Kế toán công 

Về kiến thức 

Vận dụng kiến thức chuyên sâu về kế toán công tại các cấp ngân sách và 

đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Phân tích các tình huống liên quan đến kế toán tài chính công và quản lý 

tài chính công trong thực tiễn. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng vận dụng,  phân tích  và thuyết trình vấn đề về kế toán 

công 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp; 

Chủ động cập nhật thay đổi về chuẩn mực kế toán công 
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22 

Thị trường 

giá cả nâng 

cao 

Về kiến thức: Học viên lý giải được bản chất kinh tế của thị trường và giá 

cả của hàng hóa và dịch vụ; phân tích được các yếu tố hình thành thị 

trường và giá cả; lợi ích và chức năng hoạt động của thị trường; tác động 

của thị trường đến sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; hình thành giá và 

định giá sản phẩm trên thị trường; biến động giá cả theo thời gian, không 

gian và chất lượng sản phẩm và dịch vụ; vai trò của nhà nước và chính 

phủ để thị trường hoạt động hiệu quả và công bằng cho các tác nhân tham 

gia trực tiếp trên thị trường và hoạt động thương mại. 

Học viên vận dụng lý thuyết kinh tế về thị trường và giá cả, phát triển 

nhận thức và kỹ năng của mình để trở thành nhà quản trị giỏi trong các tổ 

chức kinh doanh sản phẩm và dịch vụ do thị trường định hướng; trong 

hoạch định các chính sách và giải pháp của các tổ chức của nhà nước và 

chính phủ về thị trường và giá cả hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả dịch 

vụ công. 

Về kỹ năng: Học viên có thể  hệ thống hóa hoặc diễn dịch thông tin thị 

trường và giá cả, hoạch địch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động thị 

trường của doanh nghiệp cũng như quản lý thị trường của các tổ chức nhà 

nước và chính phủ. Học viên có thể phân tích và xử lý thông tin thị 

trường bằng các công cụ định tính và định lượng. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên hiện thực hóa tư duy đến 

hành động trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ được định hướng bởi thị 

trường (hay định hướng bởi khách hàng), đảm bảo thị trường hoạt động 

hiệu quả và công bằng. 
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23 

Kinh doanh 

quốc tế nâng 

cao 

- Về kiến thức: 

+ Lý giải được những vấn đề cơ bản của kinh doanh quốc tế, bao gồm 

bản chất của kinh doanh quốc tế, tác động của môi trường kinh doanh 

quốc tế, các rào cản của thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước 

ngoài, lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài; Phân tích 

các quyết định về sản phẩm, giá và xúc tiến hỗn hợp toàn cầu. 

+ Giải thích các tình huống kinh doanh quốc tế điển hình trong thực tiễn 

và rút ra các bài học kinh nghiệm cho các nhà quản trị. 
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- Về kỹ năng: 

+ Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên cứu 

điển hình trong kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp 

+ Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tự tin và rõ ràng 

+ Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong 

nhóm 

+ Thao tác một số ứng dụng máy tính để soạn thảo văn bản, thiết kế slide 

và tính toán số liệu phục vụ cho báo cáo, thuyết trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn 

đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt 

kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được 

phân công và cộng đồng xã hội. 

24 
Kiểm toán nội 

bộ nâng cao 

Về kiến thức: Học phần nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nâng 

cao về kiểm toán nội bộ trong đơn vị; đối tượng của kiểm toán nội bộ; giá 

trị và  tính pháp lý của các báo cáo kiểm toán nội bộ trong công tác quản 

lý; các quy định pháp luật hiện hành về kiểm toán nội bộ. 

-Về kỹ năng: Giúp học viên có khả năng cập nhật và giải quyết những 

vấn đề kiểm toán nội bộ phục vụ cho công tác quản lý trong tổ chức. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố 

gắng cao nhất. 
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25 

Phân tích 

kinh doanh 

nâng cao 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao trong 

phân tích kinh doanh để xác định và phân tích chiến lược kinh doanh; 

đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh; phân tích triển vọng kinh 

doanh và đánh giá nhu cầu; đánh giá các phương án kinh doanh và xác 

định điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh doanh. 

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng vận dụng các phương pháp phân tích 

định tính và định lượng để xử lý và phân tích các phương án kinh doanh, 

triển vọng kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình, để đưa ra 

phương án kinh doanh phù hợp cũng như điều kiện cần thiết cho hoạt 

động kinh doanh. 
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- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự cố 

gắng cao nhất. 

26 

Phân tích và 

quản trị rủi 

ro tài chính 

1.Về kiến thức 

- Nhận diện các yếu tố dẫn đến rủi ro tài chính 

- Sử dụng các công cụ: hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai cũng 

như các công cụ phái sinh khác để quản lý rủi ro tài chính 

- Phân tích và lựa chọn công cụ hiệu quả để quản lý rủi ro tài chính 

2.Về kỹ năng: 

- Phân tích thông tin, xác định rủi ro tài chính 

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu 

và làm việc; 

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm; 
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27 
Thuế nâng 

cao 

1.Về kiến thức 

-  Nhận diện các công cụ thuế 

- Phát triển và củng cố nhận thức của học viên về nguyên lý thuế, các tác 

động của thuế đến các tác nhân trong nền kinh tế, quyền lợi và nghĩa vụ 

của các tác nhân trong thuế. 

2.Về kỹ năng: 

- Thực hành phân tích các tác động của thuế, thực hành các kỹ năng thực 

hiện các nghĩa vụ thuế và bảo vệ quyền lợi trong thuế 

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-  Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu 

và làm việc; 

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm; 
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28 
Quản trị rủi 

ro nâng cao 

- Về kiến thức: 

+ Lý giải được những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro, bao gồm bản chất 

của rủi ro, quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro, cách nhận diện rủi ro, đo 

lường rủi ro, các thái độ khác nhau về rủi ro, các nguyên tắc ra quyết định 

dưới điều kiện rủi ro, các chiến lược quản lý rủi ro và tài trợ rủi ro. 
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+ Giải thích các tình huống quản trị rủi ro trong thực tiễn và rút ra các bài 

học kinh nghiệm cho các nhà quản trị. 

- Về kỹ năng: 

+ Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên cứu 

điển hình trong quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 

+ Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tự tin và rõ ràng 

+ Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong 

nhóm 

+ Thao tác một số ứng dụng máy tính để soạn thảo văn bản, thiết kế slide 

và tính toán số liệu phục vụ cho báo cáo, thuyết trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn 

đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt 

kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được 

phân công và cộng đồng xã hội. 

29 

Phát triển kỹ 

năng xây 

dựng kế 

hoạch kinh 

doanh 

- Về kiến thức: Học viên vận dụng được những kỹ năng trong việc xây 

dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị và điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế 

năng động. 

- Về kỹ năng: Thực hiện những kỹ năng và vận dụng kiến thức đã học 

vào hoạt động quản lý và thực hiện kế hoạch hóa trong các tổ chức kinh 

doanh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên chủ động sáng tạo 

trong các hoạt đông xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tại cơ 

quan công tác. 
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30 

Phương pháp 

kế toán cho 

quyết định 

kinh doanh 

1.Về kiến thức 

- Nắm vững nội dung các phương pháp kế toán. 

- Hiểu và lý giải được việc vận dung các phương pháp kế toán khác trong 

quá trình quản lý tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí 

của đơn vị kế toán. 

2.Về kỹ năng 

- Nâng cao kỹ năng vận dụng linh hoạt các phương pháp kế toán trong 
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từng tình huống cụ thể phục vụ cho quản lý. 

- Nâng cao kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề phát sinh trong công tác 

kế toán. 

- Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng độc lập, chủ động khi giải quyết vấn đề kế toán phục vụ cho 

quản lý. 

- Tuân thủ các quy định nghề nghiệp 

31 
Kế toán quốc 

tế nâng cao 

1.Về kiến thức 

- Hiểu và phân tích sự phát triển kế toán trên thế giới; 

- Luận giải các mô hình kế toán khác nhau trên thế giới; 

- Lý giải căn nguyên của sự khác biệt các mô hình kế toán trên thế giới; 

- Hiểu và phân tích được sự khác biệt một số chuẩn mực kế toán trên thế 

giới. 

2.Về kỹ năng 

- Nâng cao kỹ năng Tổng hợp, phân tích, lý giải sự khác biệt chính sách 

kế toán và nắm bắt xu hướng phát triển kế toán của các quốc gia trên thế 

giới; 

3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng tự chủ phân tích chính sách kế toán trong một môi trường cụ 

thể; 

- Khả năng nghiên cứu sự khác biệt một số chuẩn mực kế toán trên thế 

giới; 

- Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 
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32 
Kế toán thuế 

nâng cao 

1.Về kiến thức 

- Vận dụng thành thạo kiến thức nâng cao về kế toán thuế để lý giải tốt 

các tình huống, xác định và ghi nhận nội dung thuế trong thực tiễn; 

- Lập và phân tích báo cáo thuế, lập các quyết toán thuế 

- Giải quyết một số tình huống điển hình trong thực tiễn công tác kế toán và 

quản lý thuế 

2.Về kỹ năng 
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Nâng cao kỹ năng thuyết trình, phân tích và lý giải các nghiệp vụ kế toán 

thuế ; độc lập tổ chức học tập 

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, tuân thủ các quy định nghề 

nghiệp, 

 



Ngành Kế toán trình độ Thạc sĩ (Định hướng ứng dụng) 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học 

Về kiến thức: Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc 

lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối 

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hoàn thiện và nâng cao kiến 

thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm 

đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở 

trình độ sau đại học. 

Về kỹ năng: Hình thành tư duy biện chứng trong nhận thức và giải quyết 

các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt hình thành thế giới quan và 

phương pháp luận khoa học trong nhận thức và cải tạo thế giới. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để bổ sung, phát triển triết học; luôn sẵn sàng vận dụng kiến thức 

đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn.  
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Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

2 Tiếng Anh 

 * Về kiến thức:  

Những hiện tượng ngữ pháp cơ bản  trong chương trình tiếng Anh trình 

độ B1 cụ thể: 

Cách dùng các thì trong tiếng Anh; Câu Chủ động- Câu Bị động; Các 

cấp so sánh; Câu  trực tiếp- Câu gián tiếp; Cách chuyển đổi từ loại; Các 

loaị câu điều kiện; Động từ khuyết thiếu; Các liên từ; và hệ thống từ 

vựng liên quan đến các chủ đề giới thiệu sở thích, người bạn thân, môn 

thể thao yêu thích, nghề nghiệp, ngôi nhà mình ở, thời tiết, lớp học tiếng 

Anh.... 

* Về kỹ năng:  

Kỹ năng nghe hiểu để lĩnh hội thông tin cụ thể và tổng quát về các chủ 

đề quen thuộc hàng ngày như vật nuôi, thời tiết, mua sắm; kỹ năng giới 
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thiệu bản thân, trình bày về một chủ đề như sở thích, người bạn thân, 

môn thể thao yêu thích và cách trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ 

đề vừa trình bày; kỹ năng đọc hiểu những đoạn khóa ngắn (200-250 từ) 

và những biển hiệu nơi công cộng; kỹ năng làm dạng bài trắc nghiệm có 

4 phương án lựa chọn (A,B,C, D) và dạng bài điền từ vào chỗ trống; kỹ 

năng viết một bức thư thân mật cho bạn bè với độ dài khoảng 100 từ. 

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nhận thức được tầm quan 

trọng của môn học; hình thành và phát triển lòng đam mê, tính tự giác và 

chủ động trong học tập; sử dụng tiếng Anh tự tin hơn, hiệu quả hơn. 

3 

Kế toán cho 

công tác quản 

lý 

- Về kiến thức: Học viên có thể vận dụng các thành thạo các kiến thức, 

các phương pháp, các công cụ kế toán quản trị nâng cao để phục vụ cho 

công tác quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp.  

- Về kỹ năng: Hiểu và biết cách vâṇ duṇg các thông tin do kế toán cung 

cấp để xử lý các tình huống và ra quyết định quản lý trong từng trường 

hợp cụ thể.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự 

cố gắng cao nhất. 
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4 
Kiểm soát nội 

bộ ứng dụng 

- Về kiến thức: Làm rõ sự cần thiết phải hình thành hệ thống kiểm soát 

nội bộ (KSNB) nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức; Làm rõ những vấn 

đề cơ bản của hệ thống KSNB; Vai trò, lợi ích của hệ thống KSNB; Nội 

dung các thành phần chủ yếu của hệ thống KSNB trong doanh nghiệp, tổ 

chức. 

- Về kỹ năng: Giúp học viên có khả năng thiết lập hệ thống kiểm soát 

nội bộ, tổ chức triển khai các hoạt động kiểm soát nội bộ, đánh giá và 

hoàn thiện hệ thống KSNB cho một doanh nghiệp, một tổ chức cụ thể 

hoặc cho một số chu trình nghiệp vụ chủ yếu. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự 

cố gắng cao nhất. 
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5 
Kỹ năng quản 

trị hiệu quả 

1. Về kiến thức: 

- Phân tích và lý giải được bản chất của quản trị  

- Hiểu và áp dụng được kiến thức quản trị để ra quyết định, hoạch định, 

tổ chức, điều phối và kiểm tra, giám sát các hoạt động trong tổ chức 

2. Về kỹ năng:  

- Phát triển khả năng quản trị trong tổ chức và quản trị cá nhân, có trình 

độ giao tiếp cộng đồng và năng lực lãnh đạo, sử dụng công nghệ mới 

trong công tác; 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có đạo đức công dân, có quan điểm rõ ràng về ảnh hưởng của đạo đức 

quản trị đến việc ra quyết định, từ đó nâng cao kiến thức đạo đức trong 

quản trị tổ chức;  
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6 

Phân tích thị 

trường và giá 

cả  

3.1. Về kiến thức 

Học viên lý giải được bản chất hoạt động trên thị trường theo quan điểm 

kinh tế học; phân tích được môi trường, thị trường  và môi trường tác 

nghiệp; định hướng  chiến lược kinh doanh trên thị trường. 

 Học viên vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm phân tích thị trường trong 

việc hoạch đinh, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động marketing của 

doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ bao gồm cả 

dịch vụ công.  

3.2 Về kĩ năng 

Học viên có thể gắn kết kỹ năng quản trị và kỹ năng phân tích kinh tế, 

hoạch địch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động kinh doanh trên thị 

trường của doanh nghiệp hoặc tôt chức.  

Học viên có thể phân tích và xử lý thông tin thị trường bằng các công cụ 

định tính và định lượng. 

3.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Học viện chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; 

Học viện độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; 
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7 Phương pháp 
Về kiến thức 

- Phân tích được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực kế 
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nghiên cứu 

trong kế toán 

toán 

- Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu trong các 

nghiên cứu cụ thể ở cơ sở 

- Phân tích và giải thích được kết quả nghiên cứu 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các phương pháp nghiên cứu 

phù hợp 

- Có khả năng tiến hành nghiên cứu một cách độc lập các vấn đề trong 

lĩnh vực kế toán 

- Có khả năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực kế toán. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực lựa chọn vấn đề và phương pháp nghiên cứu; 

- Có khả năng đưa ra kết luận dựa trên kết quả nghiên cứu 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong lựa 

chọn, thiế kế và triển khai nghiên cứu. 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

8 

Phương pháp 

kế toán cho 

quyết định 

kinh doanh 

1.Về kiến thức 

- Nắm vững nội dung các phương pháp kế toán. 

- Hiểu và lý giải được việc vận dung các phương pháp kế toán khác 

trong quá trình quản lý tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và 

chi phí của đơn vị kế toán.  

2.Về kỹ năng 

- Nâng cao kỹ năng vận dụng linh hoạt các phương pháp kế toán trong 

từng tình huống cụ thể phục vụ cho quản lý. 

- Nâng cao kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề phát sinh trong công tác 

kế toán. 

- Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng độc lập, chủ động khi giải quyết vấn đề kế toán phục vụ cho 

quản lý. 

- Tuân thủ các quy định nghề nghiệp 
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9 

Kế toán các 

khoản đầu tư 

và hợp nhất 

1.Về kiến thức 

- Hiểu và phân tích phương pháp kế toán các khoản đầu tư; 

- Hiểu và phân tích các phương pháp kế toán cho nghiệp vụ hợp nhất 

kinh doanh; 

2.Về kỹ năng 

 - Phân tích, lý giải sự khác biệt của các phương pháp kế toán các khoản 

đầu tư sẽ ảnh hưởng đến thông tin trình bày trên báo cáo tài chính như 

thế nào. 

- Phân tích, lý giải xu hướng kế toán cho nghiệp vụ hợp nhất kinh doanh 

của các quốc gia trên thế giới. 

- Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng tự chủ nghiên cứu, xem xét các chính sách kế toán và sự thay 

đổi các chính sách kế toán liên quan đến khoản đầu tư. 

- Khả năng nghiên cứu độc lập xu hướng xử lý nghiệp vụ hợp nhất kinh 

doanh trong cả trong lý luận và thực tế. 

- Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 
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10 

Phân tích và 

ra quyết định 

trong quản trị 

tài chính 

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức nâng cao về 

phân tích tài chính và ra quyết định trong quản trị tài chính DN 

- Về kỹ năng: Năng cao kỹ năng phân tích những nội dung chủ yếu của 

phân tích tài chính trong doanh nghiệp, giúp cho giám đốc tài chính 

doanh nghiệp ra các quyết định tài chính trong doanh nghiệp 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có khả năng phân tích 

và ra các quyết định tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Sau 

khi tiếp cận môn học, học viên thành thạo về phân tích hiệu quả tài chính 

và ra quyết định đầu tư dự án kinh doanh, phân tích đòn bẩy tài chính và 

ra quyết định, phân tích và ra quyết định trong việc mua hay thuê tài 

chính TSCĐ, phân tích và ra quyết định trong chính sách cổ tức… 
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11 
Ứng dụng 

định giá tài 

- Về kiến thức: Nắm vững các tài sản tài chính trên thị trường và thực 

hành định giá theo từng tài sản tài chính;  

- Về kỹ năng: Ứng dụng tốt phương pháp định giá từng tài sản tài chính; 
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sản tài chính - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các diễn 

biến trên thị trường tài chính để có giải pháp ứng xử thích hợp trên cơ sở 

định giá các tài sản tài chính; 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

12 
Quản trị chi 

phí 

- Về kiến thức: Cung cấp cho người học kỹ năng vận dụng các phương 

pháp, công cụ quản trị chi phí và thiết lập hệ thống tính phí phục vụ cho 

việc xác định chính giá thành sản phẩm và dịch vụ. 

- Về kỹ năng: Giúp cho học viên vận dụng thành thạo các công cụ quản 

trị chi phí vào kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm giúp 

doanh nghiệp quản lý tốt chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự 

cố gắng cao nhất. 
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Vận dụng 

chuẩn mực kế 

toán 

- Về kiến thức: Hiểu tổng quan về chuẩn mực kế toán, vai trò của chuẩn 

mực kế toán trong việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan ra 

quyết định, bao gồm cả các nhà quản trị doanh nghiệp; Vận dụng thành 

thạo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong quản trị và giải quyết các tình 

huống kế toán tài chính trong thực tiễn; 

 - Về kỹ năng: Thành thạo kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin 

khi vận dụng chuẩn mực kế toán vào thực tiễn công việc quản trị; 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và luận giải các 

vấn đề thuộc chuyên môn  kế toán và đề xuất những giải pháp phù hợp 

cho hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức và chính sách Nhà nước; Tuân 

thủ các quy định nghề nghiệp. 
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Kỹ năng giao 

tiếp và đàm 

phán trong 

kinh doanh 

- Về kiến thức: Học viên xác định và áp dụng được những kỹ năng trong 

giao tiếp và đàm phán kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý doanh 

nghiệp 

- Về kỹ năng: Thực hiện kỹ năng, vận dụng kiến thức đã học vào hoạt 

động giao tiếp hằng ngày và kỹ thuật đàm phán trong các cuộc thương 

lượng trong kinh doanh. Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên chủ động sáng tạo 

trong việc trong các hoạt động giao tiếp, phát triển năng lực cá nhân, 
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thích nghi với môi trường làm việc tại cơ quan công tác. 

15 
Kiểm toán 

ứng dụng 

Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cập nhật 

về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp  

Về kỹ năng: Vận  dụng các kiến thức cơ bản về kiểm toán  vào các tình 

huống thực tế; giúp học viên có khả năng giải quyết những vấn đề cơ 

bản khi làm việc với kiểm toán hoặc quản lý kinh doanh dịch vụ kiểm 

toán  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự 

cố gắng cao nhất. 

02  
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(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

16 

Kỹ năng 

Phân tích 

kinh doanh 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kỹ năng phân tích kinh 

doanh và các công cụ, phương pháp sử dụng trong phân tích kinh doanh.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng vận dụng các công cụ, phương pháp 

phân tích trong các hoạt động kinh doanh, nhằm đạt mục đích làm rõ bản 

chất của nội dung phân tích, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra các giải 

pháp phù hợp cho phát triển kinh doanh.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự 

cố gắng cao nhất. 

02  
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(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

17 
Đầu tư tài 

chính 

- Về kiến thức: Nắm vững kiến thức về đầu tư tài chính và một số công 

cụ ra quyết định đầu tư. Học phần sẽ tập trung vào các ứng dụng của lý 

thuyết tài chính để giải quyết các vấn đè trong quản lý đầu tư tài chính.   

- Về kỹ năng: Vận dụng tốt phương pháp ra quyết định trong đầu tư tài 

chính; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích và ra quyết định trong 

đầu tư tài chính để có giải pháp cụ thể trong việc quản lý các danh mục 

đầu tư; 

02  
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(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

18 

Ứng dụng 

thuế suất và 

lãi suất 

Về kiến thức: Nắm vững công cụ thuế suất và lãi suất trong các quan hệ 

kinh tế;  

Về kỹ năng: Vận dụng đúng thuế suất và lãi suất trong ra các quyết định 

tài chính; 

02  
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(tự luận) 

Tiểu luận 
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Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích được các diễn biến của 

chính sách tài chính và tín dụng để có ứng xử thích hợp cho cá nhân và 

tổ chức 

luận 

19 

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

Về kiến thức 

- Luận giải được tính cấp thiết của sự hình thành và phát triển của chuỗi 

cung ứng 

- Phân tích được cấu trúc chuỗi cung ứng, vai trò của các tác nhân tham 

gia chuỗi 

- Lý giải được các mô hình quản trị tồn kho 

- Đánh giá được các điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của chuỗi 

cung ứng 

- Luận giải được sự cần thiết và tiến trình kết hợp các tác nhân tham gia 

chuỗi cung ứng. 

Về kỹ năng 

- Có khả năng phân tích và lựa chọn được các tác nhân tham gia chuỗi 

cung ứng 

- Có khả năng phân tích và đánh giá sự liên kết và chia sẻ lợi ích của các tác 

nhân tham gia chuỗi. 

- Có thể độc lập lựa chọn các mô hình quản trị tồn kho 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 

- Có khả năng phối hợp các tác nhân trong chuỗi một cách hiệu quả. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-  Có năng lực dẫn dắt các vấn đề liên quan tới việc xác định và quản lý 

chuỗi cung ứng; 

- Có khả năng đưa ra kết luận về các vấn đề có liên quan đến việc lựa 

chọn các tác nhân, các mô hình liên kết, các mô hình quản trị tồn kho 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động của chuỗi ở mức độ 

khá. 

02  
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(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

20 Xây dựng 
- Về kiến thức:  

+ Lý giải được những vấn đề cơ bản của việc xây dựng một chương 
02  
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(tự luận) 



chương trình 

quản lý rủi ro 

trình quản lý rủi ro, bao gồm bản chất của rủi ro, các thành phần của 

chương trình rủi ro, cách nhận diện rủi ro, phân tích mức độ chịu đựng 

rủi ro của doanh nghiệp, các thái độ khác nhau về rủi ro, các nguyên tắc 

ra quyết định dưới điều kiện rủi ro, các chiến lược quản lý rủi ro và tài 

trợ rủi ro. 

+ Giải thích các tình huống rủi ro trong thực tiễn, ứng dụng chương trình 

quản lý rủi ro và rút ra các bài học kinh nghiệm cho các nhà quản trị. 

- Về kỹ năng:  

+ Xác định được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huống nghiên cứu 

điển hình trong xây dựng chương trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 

+ Trao đổi, thuyết trình vấn đề một cách tự tin và rõ ràng 

+ Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong 

nhóm 

+ Thao tác một số ứng dụng máy tính để soạn thảo văn bản, thiết kế 

slide và tính toán số liệu phục vụ cho báo cáo, thuyết trình  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

 Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; Độc lập tổ chức học tập, 

nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;  Có 

ý thức trách nhiệm với các công việc được phân công và cộng đồng xã 

hội. 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

21 
Kế toán quốc 

tế nâng cao 

1.Về kiến thức 

- Hiểu và phân tích sự phát triển kế toán trên thế giới; 

- Luận giải các mô hình kế toán khác nhau trên thế giới; 

- Lý giải căn nguyên của sự khác biệt các mô hình kế toán trên thế giới; 

- Hiểu và phân tích được sự khác biệt một số chuẩn mực kế toán trên thế 

giới. 

2.Về kỹ năng 

- Nâng cao kỹ năng Tổng hợp, phân tích, lý giải sự khác biệt chính sách 

kế toán và nắm bắt xu hướng phát triển kế toán của các quốc gia trên thế 

giới; 

3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

02  
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- Khả năng tự chủ phân tích chính sách kế toán trong một môi trường cụ 

thể; 

- Khả năng nghiên cứu sự khác biệt một số chuẩn mực kế toán trên thế 

giới; 

- Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 

22 
Kế toán thuế 

nâng cao 

1.Về kiến thức 

- Vận dụng thành thạo kiến thức nâng cao về kế toán thuế để lý giải tốt 

các tình huống, xác định và ghi nhận nội dung thuế trong thực tiễn;  

- Lập và phân tích báo cáo thuế, lập các quyết toán thuế 

- Giải quyết một số tình huống điển hình trong thực tiễn công tác kế toán và 

quản lý thuế 

2.Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng thuyết trình, phân tích và lý giải các nghiệp vụ kế toán 

thuế ; độc lập tổ chức học tập 

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, tuân thủ các quy định nghề 

nghiệp, 

02  
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(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

23 

Phát triển kĩ 

năng xây 

dựng kế 

hoạch kinh 

doanh 

- Về kiến thức: Học viên vận dụng được những kỹ năng trong việc xây 

dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị và điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế 

năng động. 

- Về kỹ năng: Thực hiện những kỹ năng và vận dụng kiến thức đã học 

vào hoạt động quản lý và thực hiện kế hoạch hóa trong các tổ chức kinh 

doanh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp học viên chủ động sáng tạo 

trong các hoạt đông xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tại cơ 

quan công tác. 

02  
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(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

24 
Kiểm toán nội 

bộ ứng dụng 

Về kiến thức: Học phần nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ trong đơn vị; đối tượng 

của kiểm toán nội bộ; giá trị và tính pháp lý của các báo cáo kiểm toán 

nội bộ trong công tác quản lý; cập nhật các quy định hiện hành về kiểm 
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toán nội bộ trong doanh nghiệp. 

Về kỹ năng: Giúp học viên có khả năng giải quyết những vấn đề cơ bản 

khi làm việc với kiểm toán hoặc quản lý kinh doanh dịch vụ kiểm toán. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, có trách nhiệm học tập hoàn thành học phần với sự 

cố gắng cao nhất. 

luận 

25 

Phân tích báo 

cáo kế toán 

quản trị 

Về kiến thức: Học viên có khả năng nhận diện, xác định nhu cầu thông 

tin cho quản lý nội bộ qua hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh 

nghiệp; thiết lập và phân tích các báo cáo kế toán quản trị; đánh giá và 

hoàn thiện hệ các báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp.  

Về kỹ năng: Học viên có thể vận dụng các phương pháp kỹ thuật chủ 

yếu vào lập, phân tích các báo cáo kế toán quản trị nhằm phục vụ cho 

việc kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có tư duy tích cực, chủ 

động trong học tập, tư duy khoa học, có trách nhiệm học tập hoàn thành 

học phần với sự cố gắng cao nhất. 
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26 

Phân tích và 

quản trị  rủi 

ro tài chính 

1.Về kiến thức 

- Nhận diện các yếu tố dẫn đến rủi ro tài chính 

- Sử dụng các công cụ: hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai cũng 

như các công cụ phái sinh khác để quản lý rủi ro tài chính 

- Phân tích và lựa chọn công cụ hiệu quả để quản lý rủi ro tài chính 

2.Về kỹ năng: 

- Phân tích thông tin, xác định rủi ro tài chính 

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; độc lập tổ chức học tập, nghiên 

cứu và làm việc; 

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm; 
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27 
Thuế nâng 

cao 

1.Về kiến thức 

-  Nhận diện các công cụ thuế 

- Phát triển và củng cố nhận thức của học viên về nguyên lý thuế, các tác 

động của thuế đến các tác nhân trong nền kinh tế, quyền lợi và nghĩa vụ 
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của các tác nhân trong thuế. 

2.Về kỹ năng:  

- Thực hành phân tích các tác động của thuế, thực hành các kỹ năng thực 

hiện các nghĩa vụ thuế và bảo vệ quyền lợi trong thuế 

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

-  Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề; độc lập tổ chức học tập, nghiên 

cứu và làm việc; 

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm; 

luận 

28 
Kỹ năng quản 

trị chiến lược 

1. Về kiến thức:  

- Lý giải được các kiến thức hoạch định chiến lược trong tổ chức 

- Lý giải được các kỹ năng hoạch định chiến lược cho tổ chức trong điều 

kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Về kĩ năng:  

- Thành thạo trong xây dựng chiến lược của tổ chức. 

- Thành thạo trong việc tổ chức thực hiện chiến lược một cách thành 

công nhất. 

- Chủ động phân công và phối hợp công việc với các thành viên trong 

nhóm. 

 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 

- Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn đề;  

- Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc;  

- Thực hiện linh hoạt kỹ năng làm việc nhóm;   

- Có ý thức trách nhiệm với các công việc được phân công và cộng đồng 

xã hội.  

  

Kiểm tra giữa kỳ 

(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

29 
Kỹ năng lãnh 

đạo tổ chức  

Về kiến thức 

+ Học viên lý giải được bản chất kỹ năng lãnh đạo; phân tích được các 

yếu tố hình thành kỹ năng lãnh đạo; định hướng kỹ năng lãnh đạo trong 

các tổ chức khác nhau. 

 + Học viên vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm kỹ năng lãnh đạo trong 
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việc hoạch đinh, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động của tổ chức.  

Về kĩ năng: 

+ Học viên có thể gắn kết kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản trị, hoạch 

địch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động trong doanh nghiệp hoặc 

tôt chức.  

+ Học viên có thể phân tích và xử lý thông tin lãnh đạo và quản lý bằng 

các công cụ định tính và định lượng. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trao đổi, thuyết trình vấn 

đề; Độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; Thực hiện linh hoạt 

kỹ năng làm việc nhóm;  Có ý thức trách nhiệm với các công việc được 

phân công,với đơn vị làm việc và cộng đồng xã hội 

30 
Kế toán công 

ứng dụng 

Về kiến thức 

Vận dụng chuẩn mực và các quy định kế toán công tại các cấp ngân sách 

và đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Phân tích các tình huống liên quan đến kế toán tài chính công và quản lý 

tài chính công trong thực tiễn. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng phân tích vấn đề về kế toán công 

Thuyết trình vấn đề; độc lập tổ chức học tập, nghiên cứu và làm việc; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp; 

Chủ động cập nhật thay đổi về chuẩn mực kế toán công 
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Thi cuối kỳ tự 

luận 

31 
Thông tin kế 

toán tài chính 

Về kiến thức 

Phân tích các đặc trưng của thông tin kế toán tài chính. 

Phân tích sự khác biệt của các chính sách kế toán khác nhau ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính và thông tin cung cấp 

cho các bên liên quan. 

Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh 

doanh và dòng tiền của đơn vị. 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ 

(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 



Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Khả năng độc lập khi phân tích báo cáo tài chính. 

Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 

32 

Báo cáo tài 

chính hợp 

nhất 

1.Về kiến thức 

- Hiểu và lý giải các trường phái kế toán khác nhau về Báo cáo tài chính 

hợp nhất; 

- Hiểu và lý giải các phương pháp khác nhau được sử dụng để lập Báo 

cáo tài chính hợp nhất; 

- Nắm vững phương pháp lập từng Báo cáo tài chính hợp nhất riêng biệt. 

2.Về kỹ năng 

- Phân tích, đánh giá sự khác biệt các thuyết về Báo cáo tài chính hợp 

nhất; 

- Phân tích số phát sinh từ những giao dịch cần phải loại trừ, điều chỉnh 

khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình. 

3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Khả năng tự chủ, độc lập thiết kế các sổ sách kế toán để thu thập thông 

tin lập báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Khả năng nghiên cứu chính sách kế toán về Báo cáo tài chính hợp nhất một 

cách độc lập.  

- Tuân thủ các quy định nghề nghiệp. 

02  

Kiểm tra giữa kỳ 

(tự luận) 

Tiểu luận 

Thi cuối kỳ tự 

luận 

 

  



Ngành Quản trị kinh doanh trình độ Tiến sĩ  

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá  

1 

Phương pháp 

tiếp cận 

nghiên cứu 

trong quản trị 

kinh doanh 

Phát hiện vấn đề và thiết kế nghiên cứu trong quản trị kinh doanh; 

phương pháp phân tích định tính trong quản trị kinh doanh; phương 

pháp phân tích định lượng trong quản trị kinh doanh 
3   

2 

Quản trị kinh 

doanh tầm 

chiến lược 

trong nền kinh 

tế hội nhập 

Tổng quan về nền kinh tế hội nhập và quản trị kinh doannh tầm chiến 

lược; Phân tích thị trường và môi trường kinh doanh; Quản trị các giá 

trị từ khách hàng, đối tác và doanh nghiệp; Quản trị các chiến thuật và 

hoạt động kinh doanh marketing; Quản trị kết quả, hiệu quả và trách 

nhiệm xã hội về hoạt động kinh doanh; Các công cụ hoạch định và tổ 

chức thực hiện chiến lược; Quản trị tài chính tầm chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập. 

3   

3 

Kế toán thực 

chứng trong 

Quản trị kinh 

doanh 

Lý thuyết kế toán thực chứng dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm với 

dữ liệu và các sự kiện xảy ra trong thực tế để kiểm chứng các giả 

thuyết mà nhà nghiên cứu quan sát và đặt ra. Kế toán thực chứng 

thường áp dụng các phương pháp thống kê hay kinh tế lượng cao cấp 

để phục vụ cho việc kiểm chứng giả thuyết;  để giải thích cho các sự 

vật hiện tượng xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Do vậy, vận dụng kế toán thực chứng trong quản trị kinh 

doanh có thể giúp giải thích và dự báo và ra quyết định phù hợp liên 

quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hàng ngày trong 

thực tế doanh nghiệp; cũng như hỗ trợ các nhà tạo lập chính sách đưa 

ra các chính sách kế toán mới cho các giao dịch kinh tế mới phát sinh. 

2   

4 
Phân tích triển 

vọng kinh 

Chiến lược và mục tiêu kinh doanh; Khảo sát thực trạng và phân tích 

môi trường kinh doanh; Đánh giá và dự báo triển vọng kinh doanh; 

 

2   



doanh Đánh giá các phương án kinh doanh và xác định điều kiện cần thiết. 

5 

Chất lượng 

báo cáo tài 

chính 

Yếu tố báo cáo tài chính. Đo lường chất lượng báo cáo tài chính. Quản 

trị lợi nhuận và nâng cao chất lượng báo cáo tài chính. Nghiên cứu về 

chất lượng báo cáo tài chính 

2   

6 

Thông tin kế 

toán cho hoạt 

động đầu tư và 

hợp nhất kinh 

doanh 

Tổng quan về thông tin kế toán và hệ thống thông tin kế toán: Thông 

tin kế toán và hoạt động đầu tư, hợp nhất kinh doanh Thông tin kế toán 

hữu ích cho quyết định kinh doanh; Đầu tư và hợp nhất kinh doanh 

trong bối cảnh hội nhập: Đầu tư kinh doanh và các vấn đề mâu thuẫn 

trong đầu tư kinh doanh; Xu hướng hợp nhất kinh doanh trong bối 

cảnh hội nhập & nhu cầu thông tin kế toán; Đánh giá và lựa chọn 

thông tin kế toán cho mục đích đầu tư; Đánh giá và lựa chọn thông tin 

kế toán cho mục đích hợp nhất.  

2   

7 

Năng lực cạnh 

tranh của 

doanh nghiệp 

trong bối cảnh 

hội nhập 

Học phần gồm 4 chuyên đề với các nội dung về: Cơ sở lý luận về cạnh 

tranh và năng lực cạnh tranh; Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh 

trong bối cảnh hội nhập; Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập; và 

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. 

2   

8 

Phân tích thị 

trường và hành 

vi khách hàng 

Tổng qian về phân tích thị trường và hành vi Khách hàng, Phương 

pháp trong nghiên cứu Thị trường, Phương pháp phân tích hành vi 

khách hàng, Chuẩn bị Kế hoạch nghiên cứu thị trường và hành vi 

khách hàng, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai Kế 

hoạch nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng 

2   

9 

Tổ chức và 

hoạt động thị 

trường Tài 

chính 

Thị trường; cấu trúc thị trường tài chính; Cung cầu vốn, Nghiên cứu thị 

trường tài chính, Vai trò của thị trường tài chính đối với doanh nghiệp; 

Phương pháp đánh giá thị trường tài chính; lãi suất tín dụng và các 

chính tín dụng đối với doanh nghiệp 

2   

10 

Mô hình tài 

chính trong 

quản trị doanh 

nghiệp 

Giới thiệu mô hình tài chính và quản trị tài chính trong kinh doanh; 

Các mô hình trong đầu tư; Các mô hình trong sử dụng nguồn vốn; Các 

mô hình trong quyết định khác; Ứng dụng mô hình trong nghiên cứu ra 

quyết định của doanh nghiệp 

2   



11 

Quản trị rủi ro 

và khủng 

hoảng 

Tổng quan về khoa học quản trị rủi ro và khủng hoảng; Phương pháp 

nhận diện rủi ro và khủng hoảng; Phương pháp đo lường rủi ro và 

khủng hoảng gồm định tính và định lượng; Phương pháp đánh giá thái 

độ với rủi ro và khủng hoảng; Chiến lược kiểm soát rủi ro và khủng 

hoảng; Ứng dụng Bản đồ nhiệt trong quản trị rủi ro và khủng hoảng 

2   

12 
Nhân lực và 

Hội nhập 

Nhân lực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng mục tiêu, 

kế hoạch và chính sách nhân lực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 

tế. Chuẩn mực toàn cầu của nhà quản trị nhân lực. Phát triển đội ngũ 

lãnh đạo kế nhiệm. Thu hút và giữ chân người tài 

2   

NGÀNH QUẢN LÍ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

STT 

Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Tiếng Anh bổ trợ   1     

2 

Giáo dục thể chất đại 

cương 
  1     

3 

Đường lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng cộng 

sản Việt Nam 

  3     

4 Triết học Mác-Lênin   3     

5 Pháp luật đại cương   2     



6 

Quản trị học 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và vận dụng 

kiến thức về quản trị học như các vấn đề chung về 

quản trị, vai trò của nhà quản trị, ra quyết định quản 

trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức 

năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra. Học phần giúp 

người học có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng 

mềm về giao tiếp, lãnh đạo, quản lý bản thân, tìm 

kiếm việc làm, làm việc nhóm trong công việc. Học 

phần giúp sinh viên chủ động trong học tập, nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới lĩnh vực quản 

lý kinh tế; Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp 

3 
Học kỳ 

1 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

7 Tin học đại cương   2     

8 Nguyên lý kinh tế   3     

9 

Tâm lý quản lý 

- nhằm cung cấp cho người học kiến thức về những 

vấn đề cơ bản về Tâm lý học quản lý, Tâm lý cá 

nhân, Tâm lý tập thể, Ứng dụng tâm lý trong quản lý, 

Tâm lý lãnh đạo. 

2 HK 3 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

10 Khởi nghiệp   2     



11 

Giáo dục thể chất (Chọn 2 

trong 9 HP: Điền kinh,Thể 

dục Aerobic, Bóng đá, 

Bóng chuyền, Bóng rổ, 

Cầu lông, Cờ vua, Khiêu 

vũ thể thao, Bơi) 

  1     

12 Tiếng Anh 0   1     

13 

Công tác quốc phòng và 

an ninh 
  2     

14 Logic học đại cương   2     

15 

Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
  2     

16 

Đại cương Luật và chính 

sách du lịch 
  2     

17 Marketing căn bản   3     

18 

Tổng quan về du lịch 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên nền tảng lý 

thuyết về lịch sử phát triển du lịch và các tổ chức du 

lịch, động cơ và loại hình du lịch, sự phát triển của 

địa điểm du lịch, các khía cạnh tích cực và tiêu cực 

của hoạt động du lịch đối với xã hội - văn hoá và xã 

hội - môi trường. Giới thiệu về du lịch có thể giúp 

sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên sâu và thực tiễn 

trong lĩnh vực du lịch 

3 2 

Đánh giá tham dự lớp 

Đánh giá bài tập 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối kỳ 



19 

Nguyên lý kế toán 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến 

thức căn bản về kế toán, hiểu biết và vận dụng các 

phương pháp kế toán (phương tổng hợp cân đối kế 

toán, phương pháp tài khoản và ghi sổ kép, phương 

pháp tính giá, lập chứng từ và kiểm kê) để phản ánh, 

phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kế toán cơ bản 

trong các đơn vị kinh tế và sự nghiệp. Học phần cũng 

giúp người học nhận thức trách nhiệm về đạo đức 

nghề nghiệp kế toán và vai trò của kế toán trong môi 

trường kinh doanh. 

3 2 

Chuyên cần 10%; Bài 

kiểm tra 01 10%; Bài 

kiểm tra 02 30%; Bài thi 

cuối kỳ 50% 

20 Địa lý du lịch   2     



21 

Quản trị chuỗi cung ứng 

Học phần giúp sinh viên phân tích được các kiến 

thức cơ bản chuỗi cung ứng, cấu thành mạng lưới 

cung ứng, quản trị tồn kho, tích hợp chuỗi cung, 

phương pháp đo lường kết quả và hiệu của của chuỗi; 

vận dụng được kiến thức môn học để thiết lập, điều 

hành và quản lý chuỗi cung ứng trong thực tế các 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá, ra quyết định 

để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế, kỹ 

năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm trong 

công việc 

2  HK 4 
 Chuyên cần, bài tập, tiểu 

luận; thi cuối kỳ 

22 

Kỹ năng mềm: 90 tiết 

(Chọn 3 trong 10 học 

phần, mỗi học phần 30 

tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ 

năng lãnh đạo, Kỹ năng 

quản lý bản thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc làm, Kỹ 

năng làm việc nhóm, Kỹ 

năng hội nhập quốc tế 

quốc tế, Kỹ năng khởi 

nghiệp, Kỹ năng bán 

hàng, kỹ năng thuyết 

        



trình, kỹ năng làm việc 

với các bên liên quan) 

23 Quân sự chung   2     

24 

Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 
  4     

25 Tiếng Anh 1   3     

26 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
  2     

27 Văn hoá Việt Nam   2     

28 

Lý thuyết phát triển du 

lịch bền vững 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên có khả năng 

vận dụng nguyên lý phát triển bền vững để phân tích 

một số nội dung cơ bản (nguyên tắc, nội dung đánh 

giá và tiêu chí đánh giá) trong phát triển du lịch bền 

vững của ngành du lịch và phát triển kinh doanh bền 

vững của doanh nghiệp du lịch, trên cơ sở đó vận 

dụng phân tích phát triển du lịch bền vững ở một số 

nước và hiện trạng ở Việt Nam 

3 
Học kỳ 

3 

Chuyên cần 10%; Bài tiểu 

luận cá nhân 20%; Thảo 

luận nhóm 20%; Thi cuối 

kỳ 50% 



29 

Quản lý phát triển du lịch 

Học phần nhằm giúp người học hiểu kiến thức và vận 

dụng kỹ năng trong quản lý phát triển du lịch, nhấn 

mạnh vào các vấn đề quản lý phát triển đương đại, 

bao gồm quản lý các tác động qua lại giữa chính trị, 

kinh tế, xã hội và môi trường với phát triển du lịch; 

Người học có khả năng làm việc theo nhóm hoặc làm 

việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp; Người học có thái 

độ học tập chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia 

xây dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự học ở nhà. 

3 
Học kỳ 

3 

Chuyên cần, tiểu luận, 

kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra 

cuối kỳ 

30 Hành vi người tiêu dùng   2     

31 Marketing dịch vụ   2     

32 Tiếng Pháp 1   3     

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2     

34 Tiếng Anh 2   3     

35 

Tài chính và tín dụng 

trong du lịch 

Học phần giúp người học đạt được năng lực vận 

dụng các kiến thức và kỹ năng về về tài chính, tín 

dụng trong hoạt động du lịch nói chung và vận dụng 

trong quản lý tài chính doanh nghiệp du lịch nói 

riêng 

3 4 

Đánh giá tham dự lớp 

Đánh giá bài tập 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối kỳ 

36 Lịch sử văn minh thế giới   2     



37 

Phương pháp nghiên cứu 

KH trong quản trị kinh 

doanh 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về 

phương pháp nghiên cứu khoa học trong quảntrị kinh 

doanh như các vấn đề chung về quản trị, vai trò của 

phương pháp đối với nhà quản trị trong 

việc ra quyết định quản trị, Quy trình nghiên cứu, 

thiết kế nghiên cứu; Thu thập dữ liệu nghiên cứu; 

Phân tích số liệu; Phần mềm ứng dụng trong nghiên 

cứu QTKD; Trình bày kết quả nghiên cứu. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về vận 

dụng linh hoạt các kỹ năng sử dụng phần mềm 

thống kê giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng làm 

việc nhóm trong công việc. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ nghiêm 

túc, chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ 

chức công việc liên quan tới lĩnh vực kế toán và có 

tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. 

2 HK 4 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 



38 

Văn hóa du lịch 

cung cấp cho người học các kiến thức về văn hóa và 

văn hóa du lịch, nền tảng văn hóa cho các hoạt động 

thực tiễn; Văn hóa của chủ thể du lịch; Văn hóa của 

khách thể du lịch; Văn hóa của doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch; Khai thác giá trị văn hóa trong kinh 

doanh du lịch; Các sản phẩm du lịch văn hóa đặc 

trưng của Việt Nam 

2 HK 4 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

39 Thị trường và giá cả   3     

40 Tiếng Pháp 2   3     

41 Chiến lược quảng bá   2     

42 

Phân tích kinh doanh 

trong du lịch 
  3     

43 

Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt nam 
  2     

44 Tiếng Anh chuyên ngành   3     

45 

Xây dựng kế hoạch kinh 

doanh trong du lịch 
  2     

46 Giao thoa văn hoá   2     



47 

Tài nguyên du lịch 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên phân tích những 

kiến thức cơ bản về tài  nguyên  du  lịch, bao  gồm:  

khái  niệm  cơ  bản  về  tài  nguyên  du  lịch,  phân  

loại tài nguyên du lịch, đặc điểm tài nguyên du lịch 

tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn, vai trò của tài 

nguyên du lịch đối với khách du lịch, điểm đến và 

loại hình du lịch, đối với sự phát triển của kinh tế, xã 

hội; Vận dụng được kiến thức để khai thác tài nguyên 

du lịch của các vùng du lịch Việt Nam, các yếu tố 

ảnh hưởng đến mức độ khai thác tài nguyên và nội 

dung của bảo vệ tài nguyên du lịch. Bên cạnh đó, 

giúp sinh viên hình hành kỹ năng vận dụng kiến thức 

để tiến hành nghiên cứu, khai thác tài nguyên du lịch, 

làm cơ sở phát triển kỹ năng trong việc hoạch định, 

thực thi một chương trình du lịch hiệu quả theo định 

hướng phát triển du lịch bền vững. Ngoài ra, học 

phần còn giúp sinh viên rèn luyện năng lực thái độ 

tích cực tham gia vào bài giảng, có tinh thần trách 

nhiệm trong hoạt động của nhóm. 

2 5 

Chuyên cần, tiểu luận/báo 

cáo nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

48 Tinh thần doanh nhân   2     

49 Thực tập giáo trình 1   6     



50 

Quản lý di sản văn hóa 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên nền tảng lý 

thuyết về di sản văn hoá và quản lý di sản văn hoá. 

Học phần giới thiệu các điều kiện lịch sử, chính trị, 

thể chế và văn hoá của các di sản văn hoá tại Việt 

Nam và quốc tế; giúp sinh viên tiếp cận kiến thức 

chuyên sâu và thực tiễn về di sản văn hoá; từ đó có 

những nhận định về chính sách và chiến lược quản lý 

di sản văn hoá đương đại. 

2 5 

Đánh giá tham dự lớp 

Đánh giá bài tập 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối kỳ 

51 

Nguyên lý thương mại 

điện tử 
  2     

52 

Thiết kế và điều hành tour 

du lịch 
  3     

53 Quản trị lữ hành   2     



54 

Quản lý điểm đến du lịch 

Học phần nhằm: 

• Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được các kiến thức 

cơ bản về quản lý điểm đến du lịch các nội dung 

quản lý điểm đến du lịch; chiến lược và quy hoạch 

phát triển điểm đến du lịch; Tổ chức quản lý điểm 

đến du lịch và đánh giá điểm đến du lịch. 

• Về kỹ năng: Kỹ năng lập, triển khai và đánh giá các 

hoạt động quản lý, phát triển điểm đến du lịch và các 

kỹ năng hỗ trợ chuyên môn khác bao gồm kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo, thuyết trình vấn đề 

trong tổ chức, doanh nghiệp. 

• Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập 

nghiêm túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên 

lớp; nâng cao tính tự học, khả năng làm việc độc lập, 

tư duy khoa học. 

2 6 
Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 

55 

Nguyên lý sản xuất cây 

trồng 
  2     



56 

Quản trị chiến lược 

Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược, 

hoạch định chiến lược, quy trình chiến lược, các mô 

hình quản trị chiến lược và đánh giá kiểm tra chiến 

lược; Học phần rèn luyện người học có kỹ năng vận 

dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về giao tiếp, lãnh 

đạo, quản lý bản thân, tìm kiếm việc làm, làm việc 

nhóm trong công việc. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên tính chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ 

chức công việc liên quan tới lĩnh vực quản lý và phát 

triển du lịch và có tinh thần trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp. 

2 6 
Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 

57 Thực tập giáo trình 2   7     



58 

Thanh toán quốc tế 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức 

chuyên sâu về hợp đồng ngoại thương, Incoterms, 

cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh 

toán và cách thực hiện các phương thức thanh toán 

quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu 

những kiến thức về chứng từ trong thanh toán, thực 

hành kiểm tra bộ chứng từ và xử lý các tình huống 

tranh chấp phát sinh trong các giao dịch thương mại 

và dịch vụ quốc tế. 

2 6 

Đánh giá tham dự lớp 

Đánh giá bài tập 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối kỳ 

59 

Nghiệp vụ hướng dẫn và 

hoạt náo du lịch 
  2     



60 

Đồ án du lịch 

Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về đồ án du lịch, xây dựng kế hoạch và 

thực hiện kinh doanh du lịch, từ đó sinh viên có thể 

nghiên cứu, thiết kế và khởi sự kinh doanh du lịch. 

Rèn luyện cho sinh viên khả năng làm việc độc lập 

và làm việc nhóm trong việc xây dựng đồ án du lịch; 

quản lý thời gian và tổ chức, phân bổ nhiệm vụ hiệu 

quả; thành thạo tìm kiếm tài liệu để tiếp cận với khoa 

học hiện đại và có ý thức học tập suốt đời. Hình 

thành cho sinh viên ý  thức chủ động, sáng tạo, có 

trách nhiệm trong học tập, trung thực trong việc cung 

cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định của nhà quản lý. 

3 7 
Chuyên cần, đồ án, giữa 

kỳ, cuối kỳ 

61 Đất nước học Anh - Mỹ   2     



62 

Du lịch bền vững 

- Về kiến thức: Áp dụng các lý thuyết, các nguyên 

tắc về du lịch bền vững và sản phẩm du lịch bền 

vững để phân tích mối quan hệ và tác động của du 

lịch bền vững với môi trường, kinh tế, xã hội và cộng 

đồng địa phương, đánh giá phát triển du lịch bền 

vững. 

- Về kỹ năng: Thành thạo các phương pháp phân 

tích, đánh giá về phát triển du lịch bền vững 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Tuân thủ các 

quy định nghề nghiệp 

3 5 
Chuyên cần, giữ kỳ, cuối 

kỳ 



63 

Kế toán trong doanh 

nghiệp du lịch 

- Về kiến thức: Hiểu được những nội dung cơ bản 

trong kiểm toán các phần hành của doanh nghiệp; rà 

soát sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong 

doanh nghiệp. 

 - Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức kiểm toán tài 

chính vào các tình huống thực tế các phần hành kiểm 

toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập 

nghiêm túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên 

lớp; nâng cao tính tự học, khả năng làm việc độc lập, 

tư duy khoa học. 

3 6 

Chuyên cần 10%; Thảo 

luận nhóm hoặc bài tập 

nhóm 10%; Kiểm tra giữa 

kỳ 20%; Bài thi cuối kỳ 

60% 

64 

Môi trường và lợi thế 

cạnh tranh của DN 
  2     



65 

Quản trị nhân lực trong du 

lịch 

Học phần giúp người học có kiến thức về các hoạt 

động của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp du 

lịch. Về kỹ năng học phần giúp ngươi học có thể thực 

hiện phân tích công việc, soạn thoong báo tuyển 

dụng , thiết kế quy trình tuyển dụng, đánh giá thưc 

hiện công việc và xây dựng hệ thống thang bảng 

lương cho doanh nghiệp. Veef năng lực , có thể tự 

chủ tự chịu trách nhiệm về quy định nghề nghiệp 

3 
Học kỳ 

7 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 



66 

Quản trị kênh phân phối 

du lịch 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến 

thức và kỹ năng vềkênh phân phối du lịch , thiết kế 

phát triển và duy trì mối quan hệ giữa các thành 

viêncủa kênh du lịch vào các doanh nghiệp. Phân tích 

và vận dụng linh hoạt kiến thức vềquản lý kênh trong 

việc lựa chọn và thiết kế kênh cho sản phẩm du lịch 

đồng thờingười học có khả năng nhận thức, ý thức tự 

học, có tinh thần trách nhiệm, đạo đứcnghề nghiệp và 

phong cách làm việc chuyên nghiệp. Có khả năng lập 

luận tư duy và 

giải quyết vấn đề 

2 
Học kỳ 

7 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 



67 

Tổ chức chương trình du 

lịch 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và vận dụng các 

vấn đề, quy trình công việc, các điểm cần chú ý khi 

tổ chức thực hiện chương trình du lịch. Bên cạnh đó, 

học phần trang bị cho người học kỹ năng tổ chức 

thực hiện một chương trình du lịch. Học phần giúp 

sinh viên chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ 

chức công việc liên quan tới chương trình du lịch; Có 

tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 

3 
Học kỳ 

7 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 



68 

Kinh doanh khách sạn và 

nhà hàng 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức về 

khách sạn và nhà hàng và kinh doanh khách sạn và 

nhà hàng, phân tích được những tình huống liên quan 

đến kinh doanh khách sạn và nhà hàng trong thực 

tiễn. Học phần rèn luyện người học có kỹ năng vận 

dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về giao tiếp, lãnh 

đạo, quản lý bản thân, tìm kiếm việc làm, làm việc 

nhóm trong công việc. Học phần rèn luyện cho sinh 

viên tính chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ 

chức công việc liên quan tới lĩnh vực quản lý và phát 

triển du lịch và có tinh thần trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp. 

2 
Học kỳ 

7 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 

69 Khóa luận tốt nghiệp   10     



70 

Kinh tế hợp tác 

Học phần nhằm trang 

 bị cho sinh viên kiến thức về nhân lực, các chức 

năng của quản trị nhân lực 

 trong một tổ chức, quy trình và các phương pháp 

thực hiện khoa học các hoạt 

 động của quản trị nhân lực trong tổ chức. Học phần 

rèn luyện cho sinh viên các 

 kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng làm 

việc độc lập và phân bổ thời 

 gian trong công việc, kỹ năng xây dựng hợp đồng 

hợp tác kinh tế. Học phần rèn 

 luyện cho sinh viên thái độ chủ động học tập và tích 

lũy kiến thức, ý thức 

 trách nhiệm với môi trường xã hội và trách nhiệm về 

đạo đức nghề nghiệp. 

2 
HỌc 

kỳ 6 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

71 

Giao tiếp và đàm phán 

kinh doanh 
  2     

72 

Đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 
  2     



73 

Quan hệ công chúng 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến 

thức và kỹ năng về quan hệ công chúng bao gồm 

kiến thức về nguyên tắc của giao tiếp, truyền thông 

liên các nhân và truyền thông qua phương tiện thông 

tin đại chúng để truyền thông một cách hiệu quả. 

Phân tích và vận dụng khả năng tổ chức và thực hiện 

kế hoạch quan hệ công chúng dưới dạng các chương 

trình quan hệ công chúng khác nhau theo chiến lược, 

chiến thuật các hoạt đông PR, đồng thời người học có 

khả năng nhận thức, ý thức tự học, có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc 

chuyên nghiệp. Có khả năng lập luận tư duy và giải 

quyết vấn đề 

2 
Học kỳ 

8 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

74 

Công tác lãnh đạo trong 

doanh nghiệp 
  2     

 

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

STT 

Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 



giảng 

dạy 

1 Triết học Mác-Lênin   3     

2 Nguyên lý kinh tế   3     

3 Pháp luật đại cương   2     

4 Xác suất-thống kê   3     

5 Tiếng Anh bổ trợ   1     

6 Tin học đại cương   2     

7 Tinh thần doanh nhân   2     

8 

Đường lối quốc phòng an - 

ninh của Đảng 
  3     

9 

Giáo dục thể chất đại 

cương 
  1     

10 Tiếng Anh 0   2     

11 

Luật Tài chính - Ngân 

hàng 
  2     

12 

Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
  2     

13 Môi trường và con người   2     

14 

Công tác quốc phòng và 

an ninh 
  2     

15 

Nguyên lý thống kê kinh 

tế 
  3     

16 

Giáo dục thể chất (Chọn 2 

trong 9 học phần: Điền 

kinh, Thể dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Cầu Lông, Cờ 

  1     



vua, Khiêu vũ thể thao, 

Bơi) 

17 

Kỹ năng mềm: 90 tiết 

(Chọn 3 trong 10 học 

phần, mỗi học phần 30 

tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ 

năng lãnh đạo, Kỹ năng 

quản lý bản thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc làm, Kỹ 

năng làm việc nhóm, Kỹ 

năng hội nhập quốc tế 

quốc tế, Kỹ năng khởi 

nghiệp, Kỹ năng bán hàng, 

kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng làm việc với các bên 

liên quan) 

        

18 

Môi trường và lợi thế cạnh 

tranh của DN 
  2     

19 Marketing căn bản   3     



20 

Quản trị học 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và vận dụng kiến thức về 

quản trị học như các vấn đề chung về quản trị, vai trò của nhà 

quản trị, ra quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức 

năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra. Học 

phần giúp người học có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kỹ 

năng mềm về giao tiếp, lãnh đạo, quản lý bản thân, tìm kiếm 

việc làm, làm việc nhóm trong công việc. Học phần giúp sinh 

viên chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc 

liên quan tới lĩnh vực quản lý kinh tế; Có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 

3 2 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

21 Kinh tế lượng căn bản   2     

22 

Tin học trong KD&QL 

Học phần cung cấp kiến thức giúp sinh viên hiểu được những 

ứng dụng căn bản của một số phần mềm thống kê thông dụng 

trong kinh doanh và quản lý tổ chức. 

2 3   

23 Xã hội học chính trị   2     

24 Tiếng Anh 1   3     

25 Chủ nghĩa xã hội KH   2     

26 Quân sự chung   2     

27 

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật 
  4     



28 

Nguyên lý kế toán 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức căn 

bản về kế toán, hiểu biết và vận dụng các phương pháp kế toán 

(phương tổng hợp cân đối kế toán, phương pháp tài khoản và 

ghi sổ kép, phương pháp tính giá, lập chứng từ và kiểm kê) để 

phản ánh, phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kế toán cơ bản 

trong các đơn vị kinh tế và sự nghiệp. Học phần cũng giúp 

người học nhận thức trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp kế 

toán và vai trò của kế toán trong môi trường kinh doanh 

3 3 

Đánh giá tham dự lớp 

Đánh giá bài tập 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

29 

Tài chính tiền tệ 

Học phần nhằm giúp người học hiểu cấu trúc và cơ chế hoạt 

động của thị trường tài chính; phân biệt được các công cụ tài 

chính trên thị trường tài chính và phân biệt được các công cụ 

của chính sách tài chính; vận dụng các kiến thức về tài chính – 

tiền tệ để giải quyết các tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh 

vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh. 

3 3 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

30 

Tổng quan ngân hàng 

thương mại  

Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ 

bản về các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và vận dụng 

kiến thức đã có để phân tích, đánh giá hoạt động của các ngân 

hàng thương mại. 

3 3 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

31 

Kỹ năng quản lý và làm 

việc nhóm 
  2     

32 

Nguyên lý thương mại 

điện tử 
  2     



33 Tiếng Anh 2   3     

34 

Thị trường và định chế tài 

chính 

Học phần nhằm giúp người học hiểu cấu trúc và cơ chế hoạt 

động của thị trường tài chính; xem xét dòng vốn trong nền 

kinh tế cũng như vai trò các trung gian tài chính. Cung cấp 

kiến thức về công cụ tài chính, mối quan hệ chủ yếu giữa rủi 

ro và thu nhập kỳ vọng mà các công cụ tài chính mang lại cho 

nhà đầu tư. Vận dụng các kiến thức về thị trường tài chính và 

các định chế tài chính để giải quyết các tình huống thực tế 

phát sinh trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

quản trị kinh doanh. 

2   

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

35 Luật kinh doanh BĐS   2     

36 

Kế toán ngân hàng thương 

mại 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên: Về kiến thức: Sinh 

viên hiểu các nguyên lý căn bản,pháp luật nhà nước liên quan 

đến lĩnh vực kế toán ngân hàng thương mại; áp dụng chế độ kế 

toán áp dụng trong các ngân hàng thương mại. Về kỹ năng: 

Sinh viên có khả năng triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ 

kế toán, thực hiện các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ tại ngân 

hang,lập và phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương 

mại. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phân tích các vấn đề 

thuộc chuyên môn  kế toán và đề xuất những giải pháp phù 

hợp cho hoạt động của ngân hàng thương mại; tuân thủ các 

quy định nghề nghiệp. 

3 4 

Tham dự, Bài 

tập/Kiểm tra 01, 

Kiểm tra 02, Bài thi 

cuối kỳ 



37 

Quản trị tài chính DN 

Học phần giúp người học đạt được năng lực vận dụng các kiến 

thức và kỹ năng quản trị tài chính trong thực tiễn quản trị 

doanh nghiệp liên quan đến ra quyết định đầu tư, tài trợ, phân 

phối, phân tích kết quả và hiệu quả tài chính trong sản xuất 

kinh doanh, huy động các nguồn lực trong lĩnh vực tài chính, 

quản trị kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đạo 

đức nghề nghiệp khi ra trường 

3 4 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

38 

Tài chính quốc tế 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu 

về các vấn đề cơ bản liên quan đến Tài chính quốc tế, môi 

trường tài chính quốc tế. 

3 5 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2     

40 

Kế toán tài chính 

- Về kiến thức: Hiểu được những nội dung cơ bản trong kiểm 

toán các phần hành của doanh nghiệp; rà soát sự hữu hiệu của 

hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. 

 - Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức kiểm toán tài chính vào 

các tình huống thực tế các phần hành kiểm toán báo cáo tài 

chính trong doanh nghiệp 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập nghiêm 

túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự 

học, khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa học. 

3 6 

Chuyên cần 10%; 

Thảo luận nhóm hoặc 

bài tập nhóm 10%; 

Kiểm tra giữa kỳ 

20%; Bài thi cuối kỳ 

60% 



41 

Thuế 

Học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về Thuế và tác 

độc của Thuế đến nền kinh tế. Hiểu về hệ thống thuế ở Việt 

Nam và phương pháp áp dụng những chính sách này vào thực 

tiễn. 

2 4 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

42 

Tiếng Anh chuyên ngành 

Tài chính - Ngân hàng 
  2     

43 Rủi ro môi trường   2     

44 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
  2     

45 

Quản trị rủi ro ngân hàng 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức, kỹ 

năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm trong lĩnh vực quản trị 

rủi ro trong các ngân hàng như bản chất của rủi ro và quản trị 

rủi ro, nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, và các loại rủi ro đặc 

thù trong ngân hàng và chiến lược quản trị rủi ro ngân hàng. 

Đồng thời người học có khả năng giải quyết vấn đề tốt, có khả 

năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có tinh thần trách 

nhiệm đạo đức nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

3   

Đánh giá chuyên cần, 

thảo luận, tiểu luận 

nhóm, thuyết trình và 

bài thi cuối kỳ 



46 

Kiểm toán và dịch vụ đảm 

bảo 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản 

gồm khái niệm, đối tượng, nội dung cơ bản, quy trình và các 

phương pháp áp dụng trong kiểm toán và dịch vụ đảm bảo 

Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức cơ bản về kiểm toán và 

dịch vụ đảm bảo vào  giải quyết các tình huống trong thực tế. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập nghiêm 

túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự 

học, khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa học. 

3 5 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

47 Marketing ngân hàng   2     

48 

Thực tập giáo trình 1 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những nguyên lý cơ 

bản về quản trị, tài chính, ngân hàng, marketing và kế toán 

quản trị để phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngân hàng thương mại. Giúp 

sinh viên đạt được các kỹ năng liên quan đến đọc tài liệu và 

viết báo cáo bằng Tiếng Anh; xác định vấn đề, thiết kế và xây 

dựng phương án giải quyết. Giúp sinh viên có khả năng làm 

việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, có đạo đức nghề 

nghiệp và ý thức trách nhiệm với môi trường, xã hội và tiếp 

tục nâng cao kiến thức. 

6 5 

Làm việc nhóm  

Tham quan thực tế: 

giảng viên và sinh 

viên 

Làm việc tại các tổ 

chức kinh tế 

Có sự hướng dẫn của 

giảng viên 

Trình bày nội dung 

thực tập trước Hội 

đồng đánh giá 



49 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong quản trị 

kinh doanh 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về phương 

pháp nghiên cứu khoa học trong quảntrị kinh doanh như các 

vấn đề chung về quản trị, vai trò của phương pháp đối với nhà 

quản trị trong 

việc ra quyết định quản trị, Quy trình nghiên cứu, thiết kế 

nghiên cứu; Thu thập dữ liệu nghiên cứu; 

Phân tích số liệu; Phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu 

QTKD; Trình bày kết quả nghiên cứu. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng sử dụng phần mềm 

thống kê giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm 

trong công việc. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ nghiêm túc, chủ 

động trong học tập, nghiên cứu và tổ 

chức công việc liên quan tới lĩnh vực kế toán và có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. 

2 HK 5 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

50 

Tài chính cá nhân 

Học phần giúp cho người học nắm vững  kiến thức về việc lập 

kế hoạch tài chính cá nhân dựa trên chi tiêu thông minh, kiến 

tạo nguồn thu nhập và sử dụng hiệu quả các dịch vụ ngân hàng 

nhằm tối ưu tài chính cá nhân. Ngoài ra, môn học còn cung 

cấp các kiến thức về đầu tư tài sản tài chính và hoạch định 

tương lai tài chính của của cá nhân. 

3 6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 



51 

Kế toán quản trị 

Người học có thể giải thích được những vấn đề cốt lõi của kế 

toán quản trị để phân biệt được kế toán quản trị với kế toán tài 

chính; nhận diện, phân loại chi phí và xác định hàm chi phí 

trong kế toán quản trị; xây dựng định mức chi phí sản xuất và 

lập dự toán SXKD; vận dụng các chỉ tiêu vào phân tích mối 

quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận trong các quyết định 

SXKD; diện thông tin thích hợp và vận dụng cho việc ra quyết 

định cụ thể; vận dụng các phương pháp định giá vào định giá 

sản phẩm và dịch vụ. 

3 6 

Đánh giá chuyên cần, 

thảo luận nhóm, kiểm 

tra giữa kỳ, thi cuối 

kỳ 

52 

Phân tích tài chính doanh 

nghiệp 

Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ 

bản về phân tích tài chính doanh nghiệp và vận dụng kiến thức 

đã có để phân tích, đánh giá tình hình tài chính của các loại 

hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 

3 6   

53 

Thực tập giáo trình 2 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những nguyên lý cơ 

bản về quản trị, tài chính, marketing và kế toán quản trị để 

phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Giúp sinh viên đạt được các kỹ năng liên 

quan đến đọc tài liệu và viết báo cáo bằng Tiếng Anh; xác 

định vấn đề, thiết kế và xây dựng phương án giải quyết. Giúp 

sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu 

quả, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với môi 

trường, xã hội và tiếp tục nâng cao kiến thức. 

7 6 

Làm việc nhóm  

Tham quan thực tế: 

giảng viên và sinh 

viên 

Làm việc tại các tổ 

chức kinh tế 

Có sự hướng dẫn của 

giảng viên 

Trình bày nội dung 

thực tập trước Hội 

đồng đánh giá 



54 

Tổ chức kế toán trong 

doanh nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học biết cách tổ chức kế toán 

doanh nghiệp và lập chứng từ vào sổ sách kế toán, tổ chức các 

phần hành kế toán, tổ chức bộ máy kế toán. Học phần cũng 

giúp người học thực hiện thành thạo kỹ năng lập chứng từ, ghi 

chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách và giúp 

người học biết cách vận dụng các chế độ, chuẩn mực kế toán 

vào tổ chức kế toán doanh nghiệp 

2 7 

Phương pháp 01: 

Chuyên cần 10%; Bài 

kiểm tra giữa kỳ 20%; 

Thảo luận nhóm 20%; 

Thi cuối kỳ 50%/ 

Phương pháp 02: 

Chuyên cần 10%; Bài 

kiểm tra 01 10%; Bài 

kiểm tra 02 30%; Thi 

cuối kỳ 50% 

55 

Tài chính vi mô 

Học phần cung cấp kiến thức về tài chính vi mô: Hệ thống tài 

chính vi mô; đặc điểm tài chính vi mô; Các phương pháp của 

tài chính vi mô; ứng dụng cơ bản về tài chính vi mô và thực 

hành tài chính vi mô trong thực tiễn. 

2 6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

56 

Tín dụng ngân hàng 

Học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính 

công và vai trò của tài chính công trong nền kinh tế. Nhận 

thức và vận dụng được các chính sách kinh tế, tài chính công 

cộng trong hoạt động thực tiễn. 

2 4   

57 

Quản trị doanh nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được các vấn đề về quản 

trị doanh nghiệp, vận dụng được các kiến thức đã được trang 

bị để giải quyết một số tình huống trong thực tế quản lý doanh 

nghiệp; rèn luyện kĩ năng phối hợp các kĩ năng trình bày, lập 

luận và thể hiện ý kiến của bản thân trong các vấn đề hoặc tình 

huống quản trị doanh nghiệp; kĩ năng phối hợp trong làm việc 

nhóm; 

3 6 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 



58 

Kiểm soát nội bộ Ngân 

hàng và Quỹ tín dụng 

Về kiến thức: Sinh viên có thể tóm lược được những kiến thức 

cơ bản về kiểm soát nội bộ trong ngân hàng và quỹ tín dụng; 

Có thể thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và có thể đánh giá 

và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tổ chức này. 

Về kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức về 

kiểm soát nội bộ vào  nhận diện được những rủi ro trong các 

tình huống thực tế; có thể tổ chức vận hành có hiệu quả hệ 

thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng và quỹ tín dụng. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập nghiêm túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; 

nâng cao tính tự học, khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa 

học. 

3 7 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

59 

Thị trường chứng khoán 

Học phần nhằm giúp người học hiểu cấu trúc và cơ chế hoạt 

động của thị trường chứng khoán; phân biệt được các công cụ 

tài chính trên thị trường chứng khoán; hiểu cách thức thẩm 

định đầu tư trên thị trường chứng khoán; vận dụng các kiến 

thức về thị trường chứng khoán để giải quyết các tình huống 

thực tế phát sinh và quản lý, huy động các nguồn lực trong 

lĩnh vực tài chính, kinh doanh nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu 

cầu chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khi ra trường 

3 7 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 



60 

Định giá tài sản 

Học phần nhằm giúp người học đạt được năng lực vận dụng 

kiến thức và kỹ năng định giá tài sản trong thực tiễn liên quan 

tới các quyết định đầu tư, tài trợ để giải quyết các tình huống 

cụ thể trong tổ chức và doanh nghiệp. 

3 7 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

61 Khai phá dữ liệu   3     

62 

Dịch vụ bảo hiểm 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về rủi ro và bảo hiểm; 

dịch vụ bảo hiểm; tính phí dịch vụ bảo hiểm; hợp đồng bảo 

hiểm; và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Vận dụng 

các kỹ năng phân tích trong các hoạt động dịch vụ bảo hiểm 

vào giải quyết các tình huống trong thực tế; Thái độ học tập 

nghiêm túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng 

cao tính tự học, khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa học. 

2 7 

Chuyên cần, tiểu luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

63 

Tài chính công 

Học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính 

công và vai trò của tài chính công trong nền kinh tế. Nhận 

thức và vận dụng được các chính sách kinh tế, tài chính công 

cộng trong hoạt động thực tiễn. 

2 7 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 



64 

Thanh toán quốc tế 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu 

về hợp đồng ngoại thương, Incoterms, cách phát hành và lưu 

thông các phương tiện thanh toán và cách thực hiện các 

phương thức thanh toán quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được 

giới thiệu những kiến thức về chứng từ trong thanh toán, thực 

hành kiểm tra bộ chứng từ và xử lý các tình huống tranh chấp 

phát sinh trong các giao dịch thương mại và dịch vụ quốc tế. 

2 6 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

65 

Đạo đức nghề nghiệp kế 

toán kiểm toán tài chính 

Về kiến thức: Hiểu được các kiến thức về vấn đề đạo đức nghề 

nghiệp kế toán kiểm toán; các quy định về đạo đức nghề 

nghiệp kế toán - kiểm toán quốc tế và ở Việt Nam. Tổng hợp 

kiến thức về đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán trong 

nghiên cứu nhằm phát triển nghề nghiệp kế toán kiểm toán. 

Về kỹ năng: Vận dụng các kỹ năng  ứng xử phù hợp với đạo 

đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tài chính. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập nghiêm 

túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự 

học, khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa học. 

2 7 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 



66 

Thực tập tốt nghiệp 

Học phần giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học 

vào nghiên cứu một vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực quản trị tài 

chính và các lĩnh vực khác có liên quan tại cơ sở thực tập để 

làm khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời, thực hành được các kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát hiện, 

phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn, nghề nghiệp, 

phát triển các kỹ năng về phương pháp nghiên cứu khoa học. 

Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên có thái độ 

nghiêm túc trong tiếp cận thực tế; tích cực, chủ động tham gia 

các hoạt động thực tế, tư duy sáng tạo hoàn thành tốt khóa 

luận tốt nghiệp. 

10 8 

Tham quan thực tế: 

giảng viên và sinh 

viên 

Làm việc tại các tổ 

chức kinh tế 

Có sự hướng dẫn của 

giảng viên 

Trình bày nội dung 

thực tập trước Hội 

đồng đánh giá 

67 

Phân tích kinh doanh 

Giải thích được những nội dung cơ bản của PTKD; có thể 

nhận diện và phân tích môi trường kinh doanh của doanh 

nghiệp; Có thể phân tích tình hình chi phí, giá thành, kết quả 

sản xuất, hiệu quả sản xuất, các yếu tố sản xuất, lợi nhuận của 

hoạt động SXKD và báo cáo tài chính trong kỳ của doanh 

nghiệp; vận dụng các phương pháp, công cụ PTKD vào phân 

tích, đánh giá những quá trình SXKD đã qua, trên cơ sở đó 

phát hiện những hạn chế, những nguồn tiềm tàng cần được 

khai thác để kịp thời điều chỉnh cho kỳ sản xuất tiếp theo; Có 

thái độ học tập chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia xây 

dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự học ở nhà. 

3 8 

Đánh giá chuyên cần, 

thảo luận nhóm, kiểm 

tra giữa kỳ, thi cuối 

kỳ 

68 Thị trường và giá cả   3     



69 

Tài chính phát triển 

Học phần giúp sinh viên giải thích được các vấn đề cơ bản liên 

quan đến tăng trưởng, phát triển kinh tế và vai trò của tài 

chính đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế; phân tích nhu 

cầu tài chính và phương thức tài trợ phù hợp trong một số lĩnh 

vực then chốt phục vụ tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

2 8 

Đánh giá chuyên cần 

Đánh giá Bài 

tập/Thảo luận 

Đánh giá bài kiểm tra 

giữa kỳ 

Đánh giá bài thi cuối 

kỳ 

70 

Kế toán thuế 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức căn 

bản bản liên quan đến tính và hạch toán các loại thuế trong 

doanh nghiệp. Kết thúc học phần, người học hiểu và vận dụng 

các phương pháp kế toán để phản ánh, phân tích, tổng hợp các 

thông tin kế toán cho mục đích thuế. Học phần cũng giúp 

người học có kỹ năng tính toán, ghi nhận và xử lý nghiệp vụ 

thuế, lập báo cáo và phân tích thông tin về thuế cho mục đích 

kinh doanh; có ý thức trách nhiệm tuân thủ các quy định về 

thuế và quy định hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế; có ý 

thức đạo đức nghề nghiệp kế toán cho mục đích thuế trong 

môi trường kinh doanh. 

2 6 

Chuyên cần 10%; 

Đánh giá quá trình 

40%; Thi cuối kỳ 

50% 

 

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trình độ Đại học 

  

STT 

Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Tiếng Anh bổ trợ   1     

2 Triết học Mác-Lênin   3     



3 Pháp luật đại cương   2     

4 

Quản trị học 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và vận dụng kiến thức về 

quản trị học như các vấn đề chung về quản trị, vai trò của nhà 

quản trị, ra quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức 

năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra. Học 

phần giúp người học có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kỹ 

năng mềm về giao tiếp, lãnh đạo, quản lý bản thân, tìm kiếm 

việc làm, làm việc nhóm trong công việc. Học phần giúp sinh 

viên chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc 

liên quan tới lĩnh vực quản lý kinh tế; Có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 

3 
Học 

kỳ 1 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

5 Tin học đại cương   2     

6 Xác suất-thống kê   3     

7 Nguyên lý kinh tế   3     

8 

Giáo dục thể chất đại 

cương 
  1     

9 Tiếng Anh 0   2     



10 

Giáo dục thể chất 

(Chọn 2 trong 9 HP: 

Điền kinh, Thể dục 

Aerobic, Bóng đá, 

Bóng chuyền, Bóng rổ, 

Cầu lông, Cờ vua, 

Khiêu vũ thể thao, Bơi) 

        

10 

Giáo dục thể chất 

(Chọn 2 trong 9 HP: 

Điền kinh, Thể dục 

Aerobic, Bóng đá, 

Bóng chuyền, Bóng rổ, 

Cầu lông, Cờ vua, 

Khiêu vũ thể thao, Bơi) 

        

11 Cơ sở dữ liệu   3     

12 

Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
  2     

13 Marketing căn bản   3     

14 

Nguyên lý kế toán 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức căn 

bản về kế toán, hiểu biết và vận dụng các phương pháp kế toán 

(phương tổng hợp cân đối kế toán, phương pháp tài khoản và 

ghi sổ kép, phương pháp tính giá, lập chứng từ và kiểm kê) để 

phản ánh, phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kế toán cơ bản 

trong các đơn vị kinh tế và sự nghiệp. Học phần cũng giúp 

người học nhận thức trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp kế 

toán và vai trò của kế toán trong môi trường kinh doanh. 

3 2 

Chuyên cần 10%; Bài 

kiểm tra 01 10%; Bài 

kiểm tra 02 30%; Bài 

thi cuối kỳ 50% 



15 

Nguyên lý logistics 

học phần nhằm giúp người học nghiên cứu tính quy luật của 

các hoạt động cung ứng và đảm bảo các yếu tố tổ chức, vật 

chất và kỹ thuật để cho quá trình chính yếu được tiến hành 

đúng mục tiêu. Trong sản xuất kinh doanh, Logistics đề cập 

đến việc tối thiểu hóa chi phí, từ việc mua sắm nguyên vật liệu 

cho tới việc lập, thực hiện kế hoạch sản xuất, giao hàng, bố trí 

kho bãi và dự trữ. Ngoài ra, người học có khả năng làm việc 

theo nhóm hoặc làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp. 

2 
Học 

kỳ 2 

Đánh giá tham dự lớp; 

Thảo luận nhóm; Kiểm 

tra giữa kỳ; Kiểm tra 

cuối kỳ 

16 

Tài chính - tiền tệ 

Học phần nhằm giúp người học hiểu cấu trúc và cơ chế hoạt 

động của thị trường tài chính; phân biệt được các công cụ tài 

chính trên thị trường tài chính và phân biệt được các công cụ 

của chính sách tài chính; vận dụng các kiến thức về tài chính – 

tiền tệ để giải quyết các tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh 

vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh. 

3 
Học 

kỳ 2 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 



17 

MT&lợi thế cạnh tranh 

của DN 
  2     

18 

Đường lối quốc phòng 

và an ninh của Đảng 

cộng sản Việt Nam 

  3     

19 

Công tác Quốc phòng - 

An ninh 
  2     

20 Quân sự chung   1     

21 

Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 
  4     

22 

Kỹ năng mềm: 90 tiết 

(Chọn 3 trong 10 học 

phần, mỗi học phần 30 

tiết: Kỹ năng giao tiếp, 

Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ 

năng quản lý bản thân, 

Kỹ năng tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng làm việc 

nhóm, Kỹ năng hội 

nhập quốc tế quốc tế, 

Kỹ năng khởi nghiệp, 

Kỹ năng bán hàng, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ 

năng làm việc với các 

bên liên quan) 

        



23 

Tâm lý quản lý 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về những 

vấn đề cơ bản về Tâm lý học quản lý, Tâm lý cá nhân, Tâm lý 

tập thể, Ứng dụng tâm lý trong quản lý, Tâm lý lãnh đạo. 

2 
Học 

kỳ 3 

Đánh giá tham dự lớp; 

Thảo luận nhóm; Kiểm 

tra giữa kỳ; Kiểm tra 

cuối kỳ 

24 Toán kinh tế   3     

25 

Dịch vụ bảo hiểm 

Logistics 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về rủi ro và bảo hiểm 

trong logistics; dịch vụ bảo hiểm logistics; tính phí dịch vụ bảo 

hiểm logistics; hợp đồng bảo hiểm logistics; và tổ chức hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm logistics; Vận dụng các kỹ năng 

phân tích trong các hoạt động dịch vụ bảo hiểm logistics vào 

giải quyết các tình huống trong thực tế; Thái độ học tập 

nghiêm túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng 

cao tính tự học, khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa học. 

2 
Học 

kỳ 3 

Chuyên cần, tiểu luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

26 

Logistics quốc tế 

Giới thiệu tổng quát về Logistics quốc tế; các nghiệp vụ vận 

tải quốc tế; đóng gói, bảo hiểm; thủ tục hải quan và an ninh 

quốc tế; logistics quốc tế cơ hội và thách thức 

2 
Học 

kỳ 7 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 



27 

Phân tích lợi ích chi phí 

căn bản 
  2     

28 Tiếng Anh 1   3     

29 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
  2     

30 Thị trường và giá cả   3     

31 

Logistics trong thương 

mại điện tử 
  2     

32 

Quản trị kênh phân 

phối 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức và 

kỹ năng về 

kênh phân phối, thiết kế phát triển và duy trì mối quan hệ giữa 

các thành viên của 

kênh vào các doanh nghiệp. Phân tích và vận dụng linh hoạt 

kiến thức về quản lý 

kênh trong việc lựa chọn và thiết kế kênh cho sản phẩm đồng 

thời người học có khả 

năng nhận thức, ý thức tự học, có tinh thần trách nhiệm, đạo 

đức nghề nghiệp và 

phong cách làm việc chuyên nghiệp. Có khả năng lập luận tư 

duy và giải quyết vấn đề 

2 
Học 

kỳ 5 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 



33 

Khởi nghiệp 

Học phần nhằm giúp sinh viên phân tích được các kiến thức cơ 

bản về ý tưởng kinh 

doanh, dự án khởi sự kinh doanh, lập dự án khởi sự kinh doanh 

kinh doanh, phân tích tính khả thi dựán khởi sự kinh doanh, 

khởi tạo doanh nghiệp. Đồng thời, vận dụng được các 

kiến thức về ý tưởngkinh doanh, dự án khởi sự kinh doanh 

trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

khởi nghiệp. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên có 

kỹ năng vận dụng chính xác kiến thức 

để tự bản thân lập được một dự ánkhởi sự kinh doanh cụ thể, 

đồng thời phân tích đươc tính khả thi 

của dự án khởi sự kinh doanh để từ đó có quyết định chính xác 

trước khi tiến hành kinh doanh, rèn 

luyện năng lực thái độ tích cực tham gia vào bài giảng, có tinh 

thần trách nhiệm trong hoạt động củanhóm. 

2 
Học 

kỳ 3 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 

34 

Quản lý chất lượng sản 

phẩm 
  3     

35 

Quản trị giao nhận và 

vận chuyển hàng hoá 

quốc tế 

  2     

36 Tiếng Anh 2   3     

37 

Quản lý hành chính về 

môi trường 
  2     

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2     



39 

Kế toán tài chính 

- Về kiến thức: Hiểu được những nội dung cơ bản trong kiểm 

toán các phần hành của doanh nghiệp; rà soát sự hữu hiệu của 

hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. 

 - Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức kiểm toán tài chính vào 

các tình huống thực tế các phần hành kiểm toán báo cáo tài 

chính trong doanh nghiệp 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập nghiêm 

túc, nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự 

học, khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa học. 

3 6 

Chuyên cần 10%; Thảo 

luận nhóm hoặc bài tập 

nhóm 10%; Kiểm tra 

giữa kỳ 20%; Bài thi 

cuối kỳ 60% 

40 

Thanh toán quốc tế 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu 

về hợp đồng ngoại thương, Incoterms, cách phát hành và lưu 

thông các phương tiện thanh toán và cách thực hiện các 

phương thức thanh toán quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được 

giới thiệu những kiến thức về chứng từ trong thanh toán, thực 

hành kiểm tra bộ chứng từ và xử lý các tình huống tranh chấp 

phát sinh trong các giao dịch thương mại và dịch vụ quốc tế. 

2 
Học 

kỳ 4 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 

41 

Tinh thần doanh nhân 

Họcphần nhằm giúp cho người học vận dụng các các lý thuyết 

về quản trị, kinh tếvà marketing, để phân tích thị trường và 

môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; Người họcđạt được 

các kỹ năng làm việc theo nhóm, thu thập, tổng hợp, xử lý, 

phân tích thông tin và báo 

2 
Học 

kỳ 5 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 



42 

Kinh tế hợp tác 

Học phần nhằm giúp người học đạt đươc những kiến thức và 

kỹ năng về kinh tế hợp tác bao gồm kiến thức chung về hợp 

tác, hợp tác kinh tế, các hình thức hợp tác kinh tế chủ yếu, 

công tác quản trị trong kinh tế hợp tác, các hình thức liên kết 

trong kinh tế và vai trò của nhà nước đối với kinh tế hợp tác, 

đồng thời người học có khả năng làm viêc nhóm, có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc 

chuyên nghiệp. 

2 
Học 

kỳ 5 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 

43 

Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

Học phần giúp người học đạt được năng lực vận dụng các kiến 

thức và kỹ năng quản trị tài chính trong thực tiễn quản trị 

doanh nghiệp liên quan đến ra quyết định đầu tư, tài trợ, phân 

phối, phân tích kết quả và hiệu quả tài chính trong sản xuất 

kinh doanh, huy động các nguồn lực trong lĩnh vực tài chính, 

quản trị kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đạo 

đức nghề nghiệp khi ra trường 

3 
Học 

kỳ 5 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 

44 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
  2     

45 

Tiếng Anh chuyên 

ngành KE và QTKD 
  2     

46 

Kế toán quản trị 

Người học có thể giải thích được những vấn đề cốt lõi của kế 

toán quản trị để phân biệt được kế toán quản trị với kế toán tài 

chính; nhận diện, phân loại chi phí và xác định hàm chi phí 

trong kế toán quản trị; xây dựng định mức chi phí sản xuất và 

lập dự toán SXKD; vận dụng các chỉ tiêu vào phân tích mối 

quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận trong các quyết định 

SXKD; diện thông tin thích hợp và vận dụng cho việc ra quyết 

định cụ thể; vận dụng các phương pháp định giá vào định giá 

sản phẩm và dịch vụ. 

3 
Học 

kỳ 5 

Đánh giá chuyên cần, 

thảo luận nhóm, kiểm 

tra giữa kỳ, thi cuối kỳ 



47 

Quản lý chuỗi cung 

ứng và truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm 

  2     

48 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong 

quản trị kinh doanh 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về phương 

pháp nghiên cứu khoa học trong quảntrị kinh doanh như các 

vấn đề chung về quản trị, vai trò của phương pháp đối với nhà 

quản trị trong 

việc ra quyết định quản trị, Quy trình nghiên cứu, thiết kế 

nghiên cứu; Thu thập dữ liệu nghiên cứu; 

Phân tích số liệu; Phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu 

QTKD; Trình bày kết quả nghiên cứu. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng sử dụng phần mềm 

thống kê giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm 

trong công việc. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ nghiêm túc, chủ 

động trong học tập, nghiên cứu và tổ 

chức công việc liên quan tới lĩnh vực kế toán và có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. 

2 HK 5 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 



49 

Thực tập giáo trình 1 

Học phần nhằm giúp người học vận dụng những nguyên lý cơ 

bản về quản trị, tài chính, marketing và kế toán quản trị để 

phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Giúp sinh viên đạt được 

các kỹ năng liên quan đến đọc tài liệu và viết báo cáo; xác định 

vấn đề, thiết kế và xây dựng phương án giải quyết. Giúp sinh 

viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, 

có đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với môi trường, 

xã hội và tiếp tục nâng cao kiến thức. 

6 5 

Chuyên cần, thực tập, 

báo cáo, báo cáo trước 

hội đồng 

50 Marketing dịch vụ   2     

51 

Quản lý đầu tư kinh 

doanh 

Học phầnnhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thứcđểthiết kế, 

phát triển mộtnghiên cứu cụthể, sửdụng cáccông cụnghiên cứu 

vàmột sốphần mềm thống kê thông dụng.Đồng thời, áp dụng 

chính xác quy trình thiết kế, tiến hành một nghiên cứu cụ thể, 

kỹ năng sử dụngđúng phần mềm thống kê trongphân tích dữ 

liệu.Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viêncónăng lực 

thái độ tích cực tham gia vào bài giảng, có tinh thần trách 

nhiệm trong hoạt động củanhóm 

2 HK 5 
Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 



52 

Quản trị chuỗi cung 

ứng 

Học phần giúp sinh viên phân tích được các kiến thức cơ bản 

chuỗi cung ứng, cấu thành mạng lưới cung ứng, quản trị tồn 

kho, tích hợp chuỗi cung, phương pháp đo lường kết quả và 

hiệu của của chuỗi; vận dụng được kiến thức môn học để thiết 

lập, điều hành và quản lý chuỗi cung ứng trong thực tế các 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng phân tích, đánh giá, ra quyết định để giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong thực tế, kỹ năng làm việc nhóm và tinh 

thần trách nhiệm trong công việc 

2 
 Học 

kỳ 4 

 Chuyên cần, Tiểu 

luận, bài tập và kiểm 

tra giữa kỳ, thi cuối kỳ 

53 

Công tác lãnh đạo trong 

DN 
  2     



54 

Quản lý kho hàng và 

trung tâm logistics 

Môn học nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về: quản 

lý kho hàng, trung tâm logistics. Hiểu biết và vận dụng các 

phương pháp quản lý kho hàng trong logictics 

-Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng về: nhận thức 

trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp và vai trò của kho hàng 

và logistics trong môi trường kinh doanh. Giúp người học có 

thể trở thành chuyên viên trong các công ty dịch vụ Logistics, 

điều phối dịch vụ logistics, đơn hàng, phương tiện vận chuyển, 

quản lý kho bãi, cung cấp dịch vụ logistics. Làm việc nhóm và 

tổ chức nhóm làm việc. 

-Học phần hình thành cho người học thái độ: Chủ động trong 

học tập; thành thạo tìm kiếm tài liệu để tiếp cận với khoa học 

hiện đại và có ý thức học tập suốt đời; Hành xử có trách nhiệm 

về đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm với môi trường và 

xã hội 

2 5 

Thuyết giảng: Giảng 

viên sử dụng các 

phương tiện truyền đạt 

(bảng viết, đèn chiếu, 

hệ thống âm thanh,...) 

để trình bày nội dung 

bài giảng. 

-Dạy học dựa trên vấn 

đề (Problem-based 

learning): giảng viên 

đưa ra các vấn đề thực 

tế để sinh viên liên hệ 

từ kiến thức lý thuyết 

sau đó cho sinh viên 

thảo luận và đưa ra các 

hướng giải quyết.  

55 

Truyền thông đa 

phương tiện 
  3     



56 

Quản trị chiến lược 

Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về chiến lược và quản trị chiến lược, hoạch định chiến 

lược, quy trình chiến lược, các mô hình quản trị chiến lược và 

đánh giá kiểm tra chiến lược; Học phần rèn luyện người học có 

kỹ năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về giao tiếp, lãnh 

đạo, quản lý bản thân, tìm kiếm việc làm, làm việc nhóm trong 

công việc. Học phần rèn luyện cho sinh viên tính chủ động 

trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới 

lĩnh vực quản lý và phát triển du lịch và có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. 

3 
Học 

kì 6 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 



57 

Hệ thống cơ sở dữ liệu 

logistics và chuỗi cung 

ứng 

Vận dụng kiến thức cơ bản về logistic và chuỗi cung ứng vào 

tổng hợp và phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu logistics và chuỗi 

cung ứng trong doanh nghiệp và trong nền kinh tế; Nhận diện, 

thiết kế và thu thập hệ thống cơ sở dữ liệu logistics và xây 

dựng chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp và trong nền kinh tế; 

Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, nhiệt tình tham gia xây 

dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự học và tư duy sáng tạo. 

2 
Học 

kì 6 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 



58 

Thực tập giáo trình 2 

Học phần nhằm giúp người học vận dụng những nguyên lý cơ 

bản về quản trị, tài chính, marketing và kế toán quản trị để 

phân tí vận dụng những nguyên lý chuyên sâu về quản trị, tài 

chính, marketing và kế toán quản trị để phân tích thực trạng tổ 

chức và hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giúp sinh 

viên đạt được các kỹ năng liên quan đánh giá hoạt động sản 

xuất kinh doanh, xác định vấn đề, thiết kế và xây dựng phương 

án giải quyết. Giúp sinh viên có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc nhóm hiệu quả, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức 

trách nhiệm với môi trường, xã hội và tiếp tục nâng cao kiến 

thức. 

7 
Học 

kì 6 

Chuyên cần, báo cáo 

chuyên đề, báo cáo 

trước hội đồng 



59 

Đaọ đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiêp̣ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp; Phân tích được 

những tình huống liên quan đến đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp trong 

thực tiễn; Vận dụng được một phần kiến thức về đạo đức kinh 

doanh và văn hóa 

doanh nghiệp trong thực tiễn. 

2 
Học 

kì 8 

Chuyên cần, Thảo luận 

nhóm, Giữa kì, cuối kì 

60 

Quản trị bán hàng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu được những kiến 

thức cơ bản về bán hàng và quản trị bán hàng; Phân tích được 

những tình huống liên quan đến bán hàng và quản trị bán hàng 

trong thực tiễn; Hiểu và áp dụng được các kiến thức đã học 

vào bán hàng và quản trị bán hàng trong tổ chức, vận dụng 

được các tình huống cụ thể trong quản trị bán hàng 

2 
Học 

kì 6 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 



61 

Quản trị rủi ro 

Học phầnnhằmgiúp người học đạt được những kiến thức, kỹ 

năng và năng lực tự chủvà trách nhiệm trong lĩnh vực quản trị 

rủi ro như bản chất của rủi ro và quản trị rủi ro, nhận diện 

rủiro, đo lường rủi ro, và các chiến lượcquản trịrủi ro. Đồng 

thời người học có khả năng giải quyếtvấn đề tốt, có khả năng 

làm việc độc lập, làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm đạo 

đức nghềnghiệp và ý thức học tập suốt đời. 

2 
Học 

kì 6 

Chuyên cần, Thảo luận 

nhóm, Giữa kì, cuối kì 

62 

Quản trị hành chính 

văn phòng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên đạt được những kiến 

thức và kĩ năng về Tổng quan về Quản trị hành chính văn 

phòng, tổ chức nhân sự văn phòng, Hoạch định công việc hành 

chính văn phòng, Tổ chức tiếp khách, hội họp hội nghị và các 

chuyến đi công tác và tổ chức công tác văn thư- lưu trữ. Bên 

cạnh đó học phần còn giúp cho người học có Kỹ năng soạn 

thảo văn bản, hợp đồng và đồng thời người học có khả năng 

nhận thức, ý thức tự học, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Có khả 

năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

2 
Học 

kì 6 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 

63 

Công nghệ bảo quản 

quả 
  2     



64 

Quản trị nhân lực 

Học phần nhằmgiúp người học đạt đươclý thuyết căn bản về 

Quản trị nhân lực trongtổ chức; Nắm rõ các chức năng và các 

hoạtđộng của từng chức năng trong lĩnh vực quản trị này;Nắm 

rõ các trình tự vàcác phương pháp khoa học của từng hoạtđộng 

quản trị nhân lực. Đồng thờingười học cócó kỹ năng lập kế 

hoạch từng hoạt động của công tác Quản trị nhân lực trong tổ 

chức;Xây dựng được tiến trình tổ chức thực hiện cho từng hoạt 

động riêng lẻ của Quản trị nhân lực; Cóthể áp dụng các 

phương pháp khoa học từ lý thuyết vào từng hoạt động thực 

tiễn đó;có năng lựcphát hiện vấn đề, giải quyết tình huống, thái 

độhợp tác làm việc với các thành viên khác 

3 
Học 

kì 6 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 



65 

Quản trị doanh nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được các vấn đề về quản 

trị doanh nghiệp, vận dụng được các kiến thức đã được trang 

bị để giải quyết một số tình huống trong thực tế quản lý doanh 

nghiệp; rèn luyện kĩ năng phối hợp các kĩ năng trình bày, lập 

luận và thể hiện ý kiến của bản thân trong các vấn đề hoặc tình 

huống quản trị doanh nghiệp; kĩ năng phối hợp trong làm việc 

nhóm; 

3 
Học 

kỳ 3 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 



66 

Giao tiếp và đàm phán 

kinh doanh 

Học phần nhằm trang bịcho người học kiến thức, kỹnăng 

vànăng lực cụthểnhưsau:-Về kiến thức:Áp dụng kiến thức để 

thực hiện giao tiếp và đàm phán trong lĩnh vực kinhdoanh; 

Phân tích, chỉ ra được các vấn đề trong một số tình huống giao 

tiếp, đàm phán điển hình.-Về kỹnăng:Phân tích và xác định 

được các vấn đề cần quan tâm từ các tình huốngnghiên cứu 

điển hình; Chuẩn hóa kỹ năng chuẩn bị, tổ chức và trình bày 

các dạng giao tiếp (diễnthuyết, phát biểu, v.v; Thực hiện linh 

hoạt kỹ năng làm việc nhóm, các phong cách giao tiếp 

vớithành viên và với nhóm khác; Biết cách phối hợp công việc 

với các thành viên trong nhóm để hoànthành nhiệm vụ.-Về 

năng lực tự chủ và trách nhiệm:Có trách nhiệm trong công việc 

được giao; Tuânthủ quy tắc và đạo đức nghề nghiệp; Tuân thủ 

phápluật của Nhà nước và các quy định của tổ chứclàm việc; 

Có trách nhiệm với xã hội; Thích ghi với các môi trường làm 

việc khác nhau; Có khảnăng áp dụng sáng tạo các kiến thức đã 

được trang bị phù hợp với điều kiện thực tế nghề nghiệp 

2 
Học 

kỳ 4 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, kiểm tra cuối kỳ 



67 

Quản trị vận tải 

- Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên hiểu được 

các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, vận dụng được các kiến 

thức đã được trang bị để giải quyết một số tình huống trong 

thực tế quản lý doanh nghiệp. 

2 
Học 

kì 7 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 

68 

Hành vi tổ chức 

- Về kiến thức: Sinh viên phân tích được những kiến thức cơ 

bản về hành vi cá nhân, hành vi nhóm, hành vi tổ chức; Động 

viên người lao động; Cơ sở hành vi nhóm 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng vận dụng chính xác kiến 

thức về hành vi tổ chức để quản lý tổ chức một cách hiệu quả 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực tham 

gia vào bài giảng, có tinh thần trách nhiệm trong hoạt động của 

nhóm 

2 
Học 

kì 7 

Chuyên cần, giữa kỳ, 

cuối kỳ 



69 

Phân tích kinh doanh 

Giải thích được những nội dung cơ bản của PTKD; có thể 

nhận diện và phân tích môi trường kinh doanh của doanh 

nghiệp; Có thể phân tích tình hình chi phí, giá thành, kết quả 

sản xuất, hiệu quả sản xuất, các yếu tố sản xuất, lợi nhuận của 

hoạt động SXKD và báo cáo tài chính trong kỳ của doanh 

nghiệp; vận dụng các phương pháp, công cụ PTKD vào phân 

tích, đánh giá những quá trình SXKD đã qua, trên cơ sở đó 

phát hiện những hạn chế, những nguồn tiềm tàng cần được 

khai thác để kịp thời điều chỉnh cho kỳ sản xuất tiếp theo; Có 

thái độ học tập chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia xây 

dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự học ở nhà. 

3 
Học 

kì 7 

Đánh giá chuyên cần, 

thảo luận nhóm, kiểm 

tra giữa kỳ, thi cuối kỳ 



70 

Khóa luận tốt nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học vận dụng các kiến thức đã học 

vào nghiên cứu một vấnđề cụ thể của lĩnh vựclogistics và quản 

lý chuỗi cung ứngvà các lĩnh vực có liên quan tại sơ sở thựctập 

như hành vi khách hàng,kênh phân phối, quản trị rủi ro, đạo 

đức kinh doanh và văn hóa doanhnghiệp, chiến lược giá, chiến 

lược phân phối, chiến lược xúc tiến... Bên cạnh đó, học phần 

giúp hoànhiện cho người học các kỹ năng như: Kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng phân tích các vấn đề chuyên môn,kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan 

đến chuyên mônlogisticsvà quản lý chuỗi cung ứng, kỹ năng 

trình bày báo cáo; đồng thời có năng lực tự chủ và trách 

nhiệmxã hội. 

10 
Học 

kỳ 8 

Chuyên cần, báo cáo 

chuyên đề, báo cáo 

trước hội đồng 



71 

Chiến lược quảng bá 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên lý thuyết và kỹ năng 

về chương trình quảng bátrong một chiến dịch marketing tổng 

hợp của doanh nghiệp; Phân tich và rút ra bài học kinh 

nghiệmtừ các chương trình truyền thông quảng bá của các 

doanh nghiệp 

2 
Học 

kỳ 8 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 

72 
Phân tích báo cáo Kế 

toán 

Giải thích được những nội dung cơ bản về hệ thống báo cáo kế 

toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính trong doanh nghiệp; 

Có thể thiết lập các báo cáo kế toán quản trị; có thể phân tích 

báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị trong doanh 

nghiệp; vận dụng các phương pháp, kỹ thuật chủ yếu vào phân 

tích các báo cáo kế toán nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, 

đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị; có thái độ học tập 

chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp; 

nâng cao tính tự học ở nhà. 

2 
Học 

kỳ 8 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 



73 

Định giá tài sản 

Học phần nhằm giúp người học đạt được năng lực vận dụng 

kiến thức và kỹ năng định giá tài sản trong thực tiễn liên quan 

tới các quyết định đầu tư, tài trợ để giải quyết các tình huống 

cụ thể trong tổ chức và doanh nghiệp. 

3 
Học 

kỳ 8 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 

74 

Quản trị Marketing 

Học phần nhằm trang bịcho người học kiến thức, kỹnăng 

vànăng lực cụthểnhưsau:-Về kiến thức:Áp dụng kiến thức cơ 

bản trong quản trị hoạt động marketing của doanhnghiệp, bao 

gồm quản trị chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến 

lược phân phối và chiếnlược xúc tiến; Phân tích và rút ra nhận 

xét từ một số tình huống quản trị marketing trong thựctiễn.-Về 

kỹ năng:Phân tích và xác định được các vấn đề cần quan tâm 

từ các tình huốngnghiên cứu điển hình; Xác định các vấn đề 

trong hoạt động quản trị marketing của doanh nghiệp;Tự tìm 

và đọc tài liệu, tổng hợp kiến thức từ các nguồn tài liệu; cập 

nhật thông tin; Traođổi,thuyết trình vấn đề một cách tương đối 

chủ động, rõ ràng; Dựa trên những chỉ dẫn, có thể tiếnhành 

học tập và nghiên cứu độc lập; Trao đổi các vấn đề nghiên cứu 

khá rõ ràng bằng văn bản vàlời nói; Biết cách truy cập mạng 

internet để tìm kiếm và chiasẻ thông tin 

3 
Học 

kỳ 8 

Đánh giá tham dự lớp; 

Bài tập; Kiểm tra giữa 

kỳ; Kiểm tra cuối kỳ 

 

 



Ngành Thương mại điện tử trình độ Đại học 

STT 

Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Triết học Mác-Lênin   3     

2 Tiếng Anh bổ trợ   1     

3 Tin học đại cương   2     

4 Pháp luật đại cương   2     

5 

Cơ sở toán cho các nhà 

kinh tế 1 
  2     

6 Nguyên lý kinh tế   3     

7 

Quản trị học 

Học phần nhằm giúp người học hiểu và vận dụng kiến 

thức về quản trị học như các vấn đề chung về quản trị, 

vai trò của nhà quản trị, ra quyết định quản trị, chức 

năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh 

đạo, chức năng kiểm tra. Học phần giúp người học có 

kỹ năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về giao 

tiếp, lãnh đạo, quản lý bản thân, tìm kiếm việc làm, 

làm việc nhóm trong công việc. Học phần giúp sinh 

viên chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức 

công việc liên quan tới lĩnh vực quản lý kinh tế; Có 

tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 

3 
Học kỳ 

1 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

8 

Giáo dục thể chất đại 

cương 
  1     

9 

Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 
  2     

10 Cơ sở dữ liệu   3     

11 Xác suất-thống kê   3     

12 Marketing căn bản   3     



13 

Nguyên lý kế toán 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến 

thức căn bản về kế toán, hiểu biết và vận dụng các 

phương pháp kế toán (phương tổng hợp cân đối kế 

toán, phương pháp tài khoản và ghi sổ kép, phương 

pháp tính giá, lập chứng từ và kiểm kê) để phản ánh, 

phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong 

các đơn vị kinh tế và sự nghiệp. Học phần cũng giúp 

người học nhận thức trách nhiệm về đạo đức nghề 

nghiệp kế toán và vai trò của kế toán trong môi trường 

kinh doanh. 

3 2 

Chuyên cần 10%; Bài kiểm 

tra 01 10%; Bài kiểm tra 02 

30%; Bài thi cuối kỳ 50% 

14 Tiếng Anh 0   2     

15 

Kỹ năng mềm: 90 tiết 

(Chọn 3 trong 10 học 

phần, mỗi học phần 30 

tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ 

năng lãnh đạo, Kỹ năng 

quản lý bản thân, Kỹ năng 

tìm kiếm việc làm, Kỹ 

năng làm việc nhóm, Kỹ 

năng hội nhập quốc tế 

quốc tế, Kỹ năng khởi 

nghiệp, Kỹ năng bán 

hàng, kỹ năng thuyết 

trình, kỹ năng làm việc 

với các bên liên quan) 

        

16 

Đường lối quốc phòng an 

ninh của Đảng 
  3     

17 Ô nhiễm môi trường   2     



18 

Tâm lý quản lý 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về 

những vấn đề cơ bản về Tâm lý học quản lý, Tâm lý cá 

nhân, Tâm lý tập thể, Ứng dụng tâm lý trong quản lý, 

Tâm lý lãnh đạo. 

2 HK 3 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

19 

Kỹ năng quản lý và làm 

việc nhóm 
  2     

20 Tiếng Anh 1   3     

21 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
  2     

22 

Quản trị doanh nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được các vấn đề 

về quản trị doanh nghiệp, vận dụng được các kiến thức 

đã được trang bị để giải quyết một số tình huống trong 

thực tế quản lý doanh nghiệp; rèn luyện kĩ năng phối 

hợp các kĩ năng trình bày, lập luận và thể hiện ý kiến 

của bản thân trong các vấn đề hoặc tình huống quản trị 

doanh nghiệp; kĩ năng phối hợp trong làm việc nhóm; 

3 
Học kỳ 

3 

Chuyên cần, thảo luận 

nhóm, kiểm tra giữa kỳ, 

kiểm tra cuối kỳ 

23 

Nguyên lý thương mại 

điện tử 
  2     



24 

Quản trị chuỗi cung ứng 

Học phần giúp sinh viên phân tích được các kiến thức 

cơ bản chuỗi cung ứng, cấu thành mạng lưới cung 

ứng, quản trị tồn kho, tích hợp chuỗi cung, phương 

pháp đo lường kết quả và hiệu của của chuỗi; vận 

dụng được kiến thức môn học để thiết lập, điều hành 

và quản lý chuỗi cung ứng trong thực tế các doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng phân tích, đánh giá, ra quyết định để giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế, kỹ năng làm 

việc nhóm và tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2 
 Học 

kỳ 7 
  

25 

Khai thác dữ liệu trên 

Internet 
  2     

26 

Công tác quốc phòng và 

an ninh 
  2     

27 

Giáo dục thể chất (chọn 1 

trong 9 học phần: Điền 

kinh, Thể dục, Aerobic, 

Bóng đá, Bóng chuyền, 

Bóng rổ, Cầu lông, Cờ 

vua, Khiêu vũ thể thao, 

Bơi) 

  1     

28 Chiến lược quảng bá   2     

29 

Đại cương Luật Thương 

mại 
  2     

30 Biến đổi khí hậu   2     

31 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2     

32 

Marketing thương mại 

điện tử 
  3     



33 Tài chính tiền tệ 

Học phần nhằm giúp người học hiểu cấu trúc và cơ 

chế hoạt động của thị trường tài chính; phân biệt được 

các công cụ tài chính trên thị trường tài chính và phân 

biệt được các công cụ của chính sách tài chính; vận 

dụng các kiến thức về tài chính – tiền tệ để giải quyết 

các tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh vực kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh.  

3 
Học kỳ 

4 

Đánh giá tham dự lớp, bài 

tập, thảo luận nhóm, kiểm 

tra giữa kỳ, thi cuối kỳ 

34 Tiếng Anh 2   3     

36 Quân sự chung   2     

37 

Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 
        

38 

Chính phủ điện tử 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến 

thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm trong 

lĩnh vực chính phủ điện tử như hiểu biết về bộ máy 

nhà nước và chính phủ điện tử, công nghệ và kiến trúc 

chính phủ điện tử, ứng dụng chính phủ điện tử, các 

quan niệm chính trị, văn hóa, đạo đức và pháp luật 

trong chính phủ điện tử và cách xây dựng triẻn khai 

chính phủ điện tử. Đồng thời người học có khả năng 

giải quyết vấn đề tốt, có khả năng làm việc độc lập, 

làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề 

nghiệp và ý thức học tập suốt đời 

2 HK3 

Đánh giá chuyên cần, thảo 

luận, tiểu luận, thuyết trình, 

thi cuối kỳ 

39 Kỹ thuật lập trình         

40 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu   2     

41 Phân tích chính sách   3     

42 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
  2     



43 

Kế toán quản trị 

Người học có thể giải thích được những vấn đề cốt lõi 

của kế toán quản trị để phân biệt được kế toán quản trị 

với kế toán tài chính; nhận diện, phân loại chi phí và 

xác định hàm chi phí trong kế toán quản trị; xây dựng 

định mức chi phí sản xuất và lập dự toán SXKD; vận 

dụng các chỉ tiêu vào phân tích mối quan hệ chi phí-

khối lượng-lợi nhuận trong các quyết định SXKD; 

diện thông tin thích hợp và vận dụng cho việc ra quyết 

định cụ thể; vận dụng các phương pháp định giá vào 

định giá sản phẩm và dịch vụ. 

3 
Học kỳ 

5 

Đánh giá chuyên cần, thảo 

luận nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

44 Thanh toán điện tử 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về TMĐT, 

hệ thống thanh toán điện tử, an ninh trong thanh toán 

điện tử và kế hoạch phát triển TMĐT.  

3 
Học kỳ 

5 

Đánh giá tham dự lớp, thảo 

luận nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

45 

Tiếng Anh chuyên ngành 

kế toán và quản trị kinh 

doanh 

  2     

46 Thương mại di động   3     

47 Thực tập giáo trình 1   6     

48 

Quản lý chuỗi cung ứng 

và truy xuất nguồn gốc 

thực phẩm 

  2     

49 

Hệ thống thông tin quản 

lý 
  3     

50 Mạng máy tính   3     

51 

Lập kế hoạch kinh doanh 

thương mại điện tử 
  2     

52 Phát triển ứng dụng WEB   3     



53 Thiết kế đồ họa   3     

54 

Quản trị thương mại điện 

tử 
  3     

55 Thực tập giáo trình 2   7     

56 

Truyền thông đa phương 

tiện 
  3     

57 

Quản trị bán hàng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu được 

những kiến thức cơ bản về bán hàng và quản trị bán 

hàng; Phân tích được những tình huống liên quan đến 

bán hàng và quản trị bán hàng trong thực tiễn; Hiểu và 

áp dụng được các kiến thức đã học vào bán hàng và 

quản trị bán hàng trong tổ chức, vận dụng được các 

tình huống cụ thể trong quản trị bán hàng 

2 
Học kì 

6 

Chuyên cần, Tiểu luận, 

Giữa kì, cuối kì 

58 

Phân tích kinh doanh 

Giải thích được những nội dung cơ bản của PTKD; có 

thể nhận diện và phân tích môi trường kinh doanh của 

doanh nghiệp; Có thể phân tích tình hình chi phí, giá 

thành, kết quả sản xuất, hiệu quả sản xuất, các yếu tố 

sản xuất, lợi nhuận của hoạt động SXKD và báo cáo 

tài chính trong kỳ của doanh nghiệp; vận dụng các 

phương pháp, công cụ PTKD vào phân tích, đánh giá 

những quá trình SXKD đã qua, trên cơ sở đó phát hiện 

những hạn chế, những nguồn tiềm tàng cần được khai 

thác để kịp thời điều chỉnh cho kỳ sản xuất tiếp theo; 

Có thái độ học tập chủ động, nghiêm túc, tích cực 

tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự học ở 

nhà. 

3 
Học kì 

7 

Đánh giá chuyên cần, thảo 

luận nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 



59 

Tối ưu hóa công cụ tìm 

kiếm (SEO) 
  2     

60 Kinh doanh quốc tế   2     

61 

Giao tiếp và đàm phán 

kinh doanh 
  2     

62 Hành vi người tiêu dùng   2     

63 

Quản trị tác nghiệp 

thương mại điện tử 
  3     

64 

Bảo mật thương mại điện 

tử 
  3     

65 

Truyền thông và mạng xã 

hội 
  2     

66 Công nghệ IoT hiện đại   3     

67 

Kế toán hợp nhất kinh 

doanh và tập đoàn 

-Về kiến thức: Sinh viên phân tích được các nghiệp vụ 

kinh tế trong giao dịch hợp nhất kinh doanh và vận 

dụng nguyên tắc và quy định hiện hành về kế toán để 

lập được các báo cáo tài chính hợp nhất ở mức độ cơ 

bản 

- Về kỹ năng: Kết thúc học phần, người học có kỹ 

năng tính toán, ghi nhận, xử lý, phân tích thông tin và 

phối hợp với các bộ phận khác nhau của đơn vị. 

-- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có ý 

thức trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp kế toán, có 

quan điểm tích cực khi nghiên cứu khung pháp lý về 

kế toán hợp nhất.  

3 7 

Thuyết giảng và Giảng dạy 

thông qua thảo luận tình 

huống, chữa bài tập trên 

lớp. 



68 
Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 

Học phần giúp người học đạt được năng lực vận dụng 

các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính trong thực 

tiễn quản trị doanh nghiệp liên quan đến ra quyết định 

đầu tư, tài trợ, phân phối, phân tích kết quả và hiệu 

quả tài chính trong sản xuất kinh doanh, huy động các 

nguồn lực trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh 

nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đạo đức nghề 

nghiệp khi ra trường 

3 
Học kỳ 

7 

Đánh giá tham dự lớp, thảo 

luận nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

69 Khoá luận tốt nghiệp   10     

70 

Đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp; Phân tích được 

những tình huống liên quan đến đạo đức kinh doanh 

và văn hóa doanh nghiệp trong 

thực tiễn; Vận dụng được một phần kiến thức về đạo 

đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp trong thực tiễn. 

2 
Học kỳ 

8 

Đánh giá tham dự lớp, thảo 

luận nhóm, kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 

71 Quản trị marketing   3     

72 Tinh thần doanh nhân   2     

73 

Hệ thống hoạch định 

nguồn lực doanh nghiệp 
  3     

 

VIII. KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI 

Ngành Xã hội học trình độ Đại học 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1  Triết học Mác - Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của triết học 

Mác – Lênin và vận dụng các tri thức đã học vào hoạt 

động thực tiễn. 

3   1 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

2 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ 

bản cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối 

cảnh phát triển của thế giới và đất nước ngày nay; Hình 

thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận diện các 

quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước; Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư 

tưởng Mác - Lênin và trách nhiệm xã hội phù hợp trong 

vị trí việc làm và cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 

2  2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa 

học và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

2  3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

4 Xã hội học kinh tế  

- Kiến thức: 

 Nắm được nội dung các vấn đề về xã hội học kinh tế: 

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của xã hội học 

kinh tế; kinh tế thị trường, kinh tế doanh nghiệp, quản 

lý kinh tế 

Phân tích được các hiện tượng kinh tế, vấn đề kinh tế 

và tác động xã hội của hiện tượng, vấn đề kinh tế; yếu 

tố phi kinh tế ảnh hưởng vào các hoạt động kinh tế 
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 - Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Tự luận cuối kì: 60% 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Vận dụng kiến thức phân tích, đánh giá các chính sách 

kinh tế Việt Nam. 

- Kỹ năng: 

Thu thập, phân tích và đánh giá thông tin để giải quyết 

các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế thị trường Việt 

Nam. 

Hình thành kỹ năng phân tích độc lập đối với các vấn 

đề thực tiễn nền kinh tế thị trường Việt Nam. Hình 

thành kỹ năng làm việc nhóm. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chủ động trong học tập lắng nghe, tiếp thu kiến thức 

các nội dung của xã hội học kinh tế. 

Bày tỏ ý kiến đánh giá của bản thân đối với các hiện 

tượng, vấn đề kinh tế nêu ra 

5 Lịch sử văn minh thế giới 

- Kiến thức:  

Hiểu được các khái niệm cơ bản: văn hóa, văn minh. 

Phân tích được những thành tựu văn minh của các nền 

văn minh trên thế giới trong quá trình phát triển lịch sử. 

Phân tích được các tác động qua lại của các nền văn 

minh trên thế giới trong quá trình phát triển. 

- Kỹ năng: 

Hình thành kỹ năng thu thập, phân tích và đánh giá các 

vấn đề văn hóa, xã hội. 

2 1 

 - Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Tự luận cuối kì: 60% 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Vận dụng kiến thức và phương pháp đã hoc̣ để viết các 

hướng nghiên cứu về văn hóa, xã hội 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chủ động trong nghiên cứu, học tập những nội dung 

của lịch sử văn minh thế giới 

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến và biết thích nghi với những 

biến đổi của đời sống văn hóa, xã hội 

6 
Nguyên lý quan hệ công 

chúng 

Kiến thức: 

Hiểu các khái niệm cơ bản của quan hệ công chúng, quá 

trình giao tiếp. 

Ứng dụng được các kỹ năng của quan hệ công chúng 

để quản lý hoạt động quan hệ công chúng. 

Phân tích và đánh giá một số vấn đề pháp luật và đạo 

đức đặt ra đối với hoạt động quan hệ công chúng. 

Kỹ năng: 

Phối hợp các kỹ năng viết, thuyết trình, thương lượng, 

đàm phán và phỏng vấn trong quan hê ̣công chúng. 

Biết tổng hợp ý kiến đóng góp của các cá nhân trong 

tập thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động 

quan hệ công chúng. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có năng lực vận dụng các tri thức và kỹ năng của quan 

hệ công chúng để làm tốt công tác tổ chức và quản lý ở 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

2 1 

 - Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm 

tra giữa kì: 30% 

- Tự luận cuối kì: 60% 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Có phẩm chất trung thưc̣, tôn troṇg pháp luâṭ và các 

chuẩn mưc̣ đaọ đức xã hôị trong hoaṭ đôṇg quan hệ 

công chúng. 

7 Xã hội học Giáo dục 

Kiến thức 

Hiểu và đánh giá những kiến thức lý luận về Xã hội học 

giáo dục. 

Phân tích hệ thống, thiết chế giáo dục và các nhân tố 

ảnh hưởng đến giáo dục và đào tạo  

Vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề tồn taị và 

phát sinh trong giáo duc̣ và đào taọ của Viêṭ Nam. 

Kỹ năng 

Hình thành kỹ năng thu thập, phân tích và đánh giá các 

vấn đề lý thuyết và thực tiễn của giáo dục và đào tạo. 

Phối hơp̣ kiến thức và phương pháp đã hoc̣ để viết các 

hướng nghiên cứu về giáo dục và đào tạo. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chủ động trong việc vận dụng kiến thức của môn học 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào 

tạo. 

Lắng nghe và biết phản biện những tồn tại và phát sinh 

trong giáo dục và đào tạo. 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

8 Xã hội học Quản lý 

Kiến thức 

Hiểu được lịch sử hình thành, phát triển các học thuyết 

quản lý; đối tượng, chức năng của xã hội học quản lý; 

các khái niệm cơ bản của xã hội học quản lý. 

Phân tích được lịch sử hình thành, phát triển các học 

thuyết quản lý; phân tích được đối tượng, chức năng và 

các khái niệm cơ bản của xã hội học quản lý.  

Vận dụng kiến thức để phân tích, đánh giá những vấn 

đề liên quan đến xã hội học quản lý. 

Kỹ năng 

Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên 

quan đến xã hội học quản lý. 

Phối hơp̣ kiến thức và phương pháp đã hoc̣ để viết các 

hướng nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến xã 

hội học quản lý; Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chủ động trong việc vận dụng kiến thức của môn học 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến xã hội học quản 

lý 

Lắng nghe và biết phản biện những vấn đề liên quan 

đến xã hội học quản lý 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

9 Xã hội học Dân số 

Kiến thức: 

Hiểu được các công cụ, chỉ tiêu để lượng hoá yếu tố 

dân số 

Đánh giá được chiều hướng và mức độ tác động của 

dân số tới xã hội trên mọi phương diện 

Ứng dụng được các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn để 

thu thập, xử lý và phân tích thông tin, viết báo cáo khoa 

học để giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực dân 

số.  

Kỹ năng: 

Phối hơp̣ các công cụ để đánh giá các khía cạnh khác 

nhau về dân số; thành thạo kỹ năng thu thập, phân tích 

và đánh giá các thông tin về dân số và các vấn đề liên 

quan đến dân số. 

Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý dân số để nhận thức và 

giải quyết vấn đề dân số ở các địa phương và trên cả 

nước. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chủ động trong việc vận dụng kiến thức của môn học 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến dân số 

Lắng nghe và biết phản biện những tồn tại và phát sinh 

trong quá trình biến đổi của dân số 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận + trắc nghiệm có 

giải thích     cuối kì: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

10 Xã hội học môi trường 

Kiến thức 

Hiểu và đánh giá những kiến thức lý luận về Xã hội học 

Môi trường. 

Phân tích, đánh giá thực trạng, thách thức và những vấn 

đề đặt ra đối với vấn đề môi trường hiện nay.  

Vận dụng kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các 

vấn đề về môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Viêṭ Nam hiện nay. 

Kĩ năng 

Hình thành kỹ năng thu thập, phân tích và đánh giá các 

vấn đề môi trường đồng thời hình thành kỹ năng vận 

động chính sách để cải thiện vấn đề môi trường hiện 

nay. 

Phối hơp̣ kiến thức và phương pháp đã hoc̣ để viết các 

hướng nghiên cứu về vấn đề môi trường. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chủ động học tập, tích lũy kiến thức trong lĩnh vực xã 

hội học Môi trường 

Bày tỏ ý kiến đánh giá của bản thân, đồng thời biết phản 

biện những vấn đề môi trường đang tồn tại và mới phát 

sinh.. 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

11 
Vấn đề lao động và việc làm 

ở nông thôn 

Kiến thức 

Hiểu và đánh giá những kiến thức lý luận về Vấn đề lao 

động và việc làm ở nông thôn 

Phân tích, đánh giá thực trạng, thách thức và những vấn 

đề đặt ra đối với lao động và việc làm tại khu vực nông 

thôn Việt Nam qua các thời kì  

Vận dụng kiến thức phân tích, đánh giá các chính sách 

lao động, việc làm ở Việt Nam 

Kỹ năng 

Vận dụng các kiến thức được học thực hiện được các 

kỹ năng tháo tác hóa các khái niệm liên quan đến các 

vấn đề lao động, việc làm 

Hình thành kỹ năng phân tích độc lập đối với các vấn 

đề thực tiễn liên quan đến lao động và việc làm; Hình 

thành kỹ năng làm việc nhóm. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chủ động trong việc vận dụng kiến thức của môn học 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, việc 

làm ở nông thôn 

Lắng nghe và biết phản biện những tồn tại và phát sinh 

trong thực trạng và chính sách lao động, việc làm ở 

nông thôn 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

12 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

- Về kiến thức: Mô tả được sự ra đời và phát triển của 

Đảng cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay; Hiểu được 

sự ra đời và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam từ 

1930 đến nay; Đánh giá đường lối lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay và các bài học kinh 

nghiệm lớn của Đảng. 

- Về kỹ năng: Chỉ ra được cơ sở hình thành các chủ 

trương, đường lối của Đảng và các bài học kinh nghiệm 

của Đảng trong các giai đoạn phát triển khác nhau của 

đất nước; Có phương pháp nhận thức biện chứng, khách 

quan về quá trình Đảng ra đời và vai trò lãnh đạo của 

Đảng đối với cách mạng Việt Nam; Vận dụng nhận 

thức lịch sử vào công tác thực tiễn và phê phán quan 

điểm sai trái về lịch sử của Đảng 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự học tập, tích 

lũy kiến thức, kinh nghiệm để bổ sung, phát triển lý 

luận về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam; Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan của 

lịch sử, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; tạo 

niềm tin của người học đối với sự lãnh đạo của Đảng, 

trở thành công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 

nghiệp tốt. 

 

2 4 

- Tham dự lớp theo quy định; 

đọc tài liệu, tham gia đóng 

góp ý kiến xây dựng bài: 

20%. 

- Thi tự luận giữa kỳ: 30%  

- Thi tự luận cuối kỳ: 50% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

13 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 

-Về kiến thức: Trình bày, hiểu được những nội dung cơ 

bản về văn hóa, văn hóa Việt Nam; Phân tích, đánh giá 

các vấn đề về văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến 

hiện đại; Ứng dụng được các kiến thức về văn hóa để 

có những hành động, lối sống có văn hóa; Có được bản 

lĩnh dân tộc khi tiếp biến với văn hóa nước ngoài. 

- Về kỹ năng:  Thu thập, phân tích và đánh giá thông 

1tin về văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại; 

Thuyết trình được một vấn đề về văn hóa Việt Nam; 

Thành thạo kỹ năng đánh giá, phân tích những ý kiến 

đa chiều về văn hóa; Thành thạo kỹ năng đánh giá, phân 

tích những ý kiến đóng góp cho việc giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong 

học tập, tích lũy kiến thức về văn hóa và văn hóa Việt 

Nam; Chủ động, thích nghi với môi trường văn hóa mới 

trong bối cảnh văn hóa Việt Nam hội nhập văn hóa thế 

giới; Có năng lực vận dụng kiến thức về văn hóa và văn 

hóa Việt Nam vào giải quyết các vấn đề liên quan đến 

đời sống văn hóa cá nhân và xã hội; Có năng lực phản 

biện trong việc tiếp nhận các yếu tố văn hóa nước ngoài 

du nhập vào Việt Nam để biết trân trọng những giá trị 

văn hóa truyền thống của đất nước, có niềm tự hào với 

những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

2 I  

- Tham dự lớp theo quy định; 

đọc tài liệu, tham gia đóng 

góp ý kiến: 10%. 

- Thuyết trình và thảo luận 

theo nhóm: 30%  

- Thi tự luận cuối kỳ: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

14 Tham vấn 

-Về kiến thức: Hiểu và đánh giá được các vấn đề thuộc 

kiến thức cơ bản về tham vấn, các nguyên tắc tham vấn 

và các bước thực hiện trong tiến trình tham vấn .Ứng 

dụng được các kiến thức tham vấn để thực hành tham 

vấn cho các cá nhân và tổ chức trong giải quyết các vần 

đề về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… 

-Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng tham vấn trong việc 

tham vấn cho các cá nhân và tổ chức. Thành thạo kỹ 

năng thu thập, phân tích và đánh giá thông tin. Hình 

thành kỹ năng lãnh đạo để đánh giá và giải quyết các 

vấn đề trong quá trình tham vấn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tham 

vấn thực tế cho các cá nhân và tổ chức. Có khả năng 

vận động chính sách để cải thiện các vấn đề về kinh tế, 

văn hóa, xã hội trong quá trình tham vấn. Có kỹ năng 

lắng nghe, tiếp thu ý kiến. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu để hình thành được phẩm chất, tác phong 

2 2 

- Tham dự lớp theo quy định; 

đọc tài liệu, tham gia đóng 

góp ý kiến: 10%. 

- Thuyết trình và thảo luận 

theo nhóm: 30%  

- Thi tự luận cuối kỳ: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chuyên nghiệp của một tham vấn viên vừa có năng lực, 

vừa có lòng yêu nghề và yêu người. 

 

 

15 Xã hội học Tôn giáo 

- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm cơ bản của 

xã hội học tôn giáo, giới thiệu một số chủ đề, lý thuyết, 

phương pháp cơ bản của xã hội học tôn giáo. Sinh viên 

nắm vững các khái niệm cơ bản, những luận điểm cơ 

bản của các lối tiếp cận xã hội học để có thể vận dụng 

lý giải một số hiện tượng tôn giáo ở Việt Nam 

- Về kỹ năng: phát hiện và xử lý vấn đề trong xã hội 

liên quan đến tôn giáo. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện khả 

năng tự nghiên cứu, trách nhiệm trong tìm tòi tri thức. 

 

2 2 

- Tham dự lớp theo quy định; 

đọc tài liệu, tham gia đóng 

góp ý kiến xây dựng bài: 

10%. 

- Thi tự luận giữa kỳ: 40%  

- Thi tự luận cuối kỳ: 50% 

16 
Xã hội học Truyền thông 

đại chúng và Dư luận xã hội 

-Về kiến thức: Trình bày, hiểu được những nội dung cơ 

bản về truyền thông đại chúng và dư luận xã hội; Phân 

tích được các vấn đề thuộc về truyền thông đại chúng, 

dư luận xã hội, mối quan hệ giữa truyền thông đai 

chúng và dư luận xã hội, đặc điểm dư luận xã hội Việt 

Nam hiện nay; Vận dụng các kiến thức truyền thông đại 

3 4 

- Tham dự lớp theo quy định; 

đọc tài liệu, tham gia đóng 

góp ý kiến: 10%. 

- Thuyết trình và thảo luận 

theo nhóm: 30%  

- Thi tự luận cuối kỳ: 60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chúng và dư luận xã hội để xử lý các thông tin xã hội 

đa chiều, từ đó có những đánh giá đúng đắn về các vấn 

đề xã hội. 

- Về kỹ năng: Thiết kế các công cụ điều tra, tổ chức và 

nghiên cứu về truyền thông đại chúng và dư luận xã 

hội;Thuyết trình được một vấn đề về truyền thông đại 

chúng và dư luận xã hội; Thành thạo kỹ năng đánh giá, 

phân tích những ý kiến đa chiều trong dư luận xã hội.  

- Về thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động 

trong học tập, tích lũy kiến thức Có năng lực vận dụng 

kiến thức về truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 

vào giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống chính 

trị, kinh tế, xã hội; Có năng lực phản biện, tổng hợp các 

luồng ý kiến khác nhau trên phương tiện truyền thông 

đại chúng và dư luận xã hội; Có năng lực phân tích 

được vấn đề biến đổi của xã hội có thể trở thành dư luận 

xã hội.  

 

17  Pháp luật đại cương 

 - Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến 

thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về một số nội 

dung pháp lý cơ bản và khả năng vận dụng nó vào đời 

sống và công tác. 

2  1 

 -Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 

60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 50% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp 

làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn pháp lý 

trong thực tiễn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, 

nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến pháp luật 

pháp luật; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

 

18 Quan hệ pháp luật đất đai  

 - Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến 

thức cơ bản về quan hệ pháp luật đất đai và vận dụng 

nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp 

làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn liên quan 

đến chuyên môn trong thực tiễn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, 

nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến quan hệ 

pháp luật đất đai; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

 

2  2 

-Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 

60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 50% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

19 Chính sách xã hội 

 - Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến 

thức cơ bản về chính sách và và pháp luật trong các lĩnh 

vực xã hội và khả năng vận dụng nó vào đời sống và 

công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp 

làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn chính 

sách trong thực tiễn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, 

nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến chính 

sách, pháp luật; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

 

2  5 

-Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 

60% 

20 An sinh xã hội 

 - Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến 

thức cơ bản về chính sách và và pháp luật trong lĩnh 

vực an sinh xã hội và và khả năng vận dụng nó vào đời 

sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp 

làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn chính 

sách trong thực tiễn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, 

nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến chính 

sách, pháp luật trong lĩnh vực an sinh; tuân thủ pháp 

2  3 

-Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 

60% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động 

nghề nghiệp. 

 

21 Quản lý xã hội nông thôn  
Học phần nhằm trang bi ̣kiến thức, ki ̃năng quản lý xã 

hôị nông thôn.  
 2 5 

Đánh giá chuyên cần: thời 

gian và thái độ tham gia; 

đánh giá giữa kỳ: tự luận; 

đánh giá cuối kỳ: tự luận 

22 Đạo đức học  

Học phần nhằm giúp người học những hiểu biết về đời 

sống đạo đức của xã hội, vận dụng vào việc lý giải các 

hiện tượng xã hội, hình thành phẩm chất đạo đức cá 

nhân.  

 2 3 

Đánh giá chuyên cần: thời 

gian và thái độ tham gia; 

đánh giá giữa kỳ: thuyết 

trình; đánh giá cuối kỳ: tự 

luận  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

23 Xã hội học văn hóa 

Học phần nhằm sinh viên những hiểu biết về văn hóa, 

vận dụng các kiến thức về xã hội học vào lý giải, phân 

tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về văn hóa. 

2 5 

Đánh giá chuyên cần: thời 

gian và thái độ tham gia; 

đánh giá giữa kỳ: thuyết 

trình; đánh giá cuối kỳ: tự 

luận 

24 Văn hóa làng xã 
Học phần nhằm giúp sinh viên những hiểu biết về 

phong tục, tập quán, ứng xử văn hóa làng xã 
2 6 

Đánh giá chuyên cần: thời 

gian và thái độ tham gia; 

đánh giá giữa kỳ: tự luận; 

đánh giá cuối kỳ: tự luận 

25 Tư tưởng HCM 
Học phần nhằm giúp người học có phẩm chất chính tri ̣

đúng đắn, có đaọ đức và trách nhiêṃ với xã hôị. 
2 3 

Đánh giá chuyên cần: thời 

gian và thái độ tham gia; 

đánh giá giữa kỳ: thuyết 

trình; đánh giá cuối kỳ: trắc 

nghiệm 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

26 Xã hội học đại cương 1 

- Về kiến thức: Giải thích được các kiến thức cơ bản của 

xã hội học 

- Về kỹ năng: Có kỹ năng thuyết trình, lắng nghe, phản hồi 

và làm việc theo nhóm 

- Về thái độ:Chủ động trong học tập và tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến. 

 

2 1 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

27 Lịch sử xã hội học 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về  lịch sử phát triển của xã hội học 

- Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

thuyết trình  

- Thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ chủ 

động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong 

nghiên cứu lịch sử xã hội học 

 

3 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

28 
Thống kê cho khoa học xã 

hội 

Sau khi học học phần này, người học hiểu được cách thức 

chọn mẫu và bước đầu biết xử lý số liệu thống kê trong 

điều tra xã hội học như: tính được các giá trị trung bình 

mẫu, cho khoảng ước lượng của một số đặc trưng của tổng 

thể, thực hiện được một số bài toán kiểm định,…; thực 

hành phân tích được một số kết quả khi xử lý số liệu thống 

kê; có thái độ học tập và làm việc nghiêm túc. 

2 2 

-Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

29 Xã hội học đại cương 2 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về các khái niệm cơ bản của xã hội học, các quy luật về 

tâm lý và xã hội, các chuẩn mực văn hóa và đạo đức, các 

quy tắc giao tiếp. 

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

thuyết trình, lắng nghe, phản hồi và thương lượng với các 

chủ thể xã hội 

Về thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ chủ 

động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực xã hội học. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. 

2 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

30 Phát triển phi kinh tế 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến 

thức về các yếu tố phi kinh tế và các yếu tố kinh tế trong 

phát triển, vai trò của các yếu tố phi kinh tế trong phát triển 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

thuyết trình các nhân tố kinh tế và phi kinh tế của phát triển  

- Về thái độ: Học phần rèn luyện cho người học thái độ 

chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm 

trong nghiên cứu vai trò của các yếu tố phi kinh tế trong 

phát triển 

 

2 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm kiểm tra giữa kì: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

31 
Các lý thuyết xã hội học 

hiện đại  

- Kiến thức: Phân biệt được các lý thuyết và các trường 

phái của xã hội học 

- Kỹ năng: Hoàn thiện kỹ năng thuyết trình, lắng nghe và 

phản hồi 

- Thái độ: Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực xã hội học 

3 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

32 
Phương pháp nghiên cứu xã 

hội học 1 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến 

thức về cơ sở khoa học của quá trình thực hiện nghiên cứu 

xã hội học; xây dựng đề cương nghiên cứu và thiết kế bảng 

hỏi 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng: 

thuyết trình, làm việc nhóm, thiết kế nghiên cứu và đo 

lường các hiện tượng xã hội 

- Về thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ 

học tập tích cực, chủ động cùng tư duy độc lập, nâng cao 

óc phê phán trong học tập và nghiên cứu.  

 

3 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

33 Xã hội học nông thôn 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã 

hội ở nông thôn.  

3 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Kỹ năng: Họck phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

thuyết trình, lắng nghe, phản hồi và thương lượng với các 

chủ thể xã hội 

- Thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ chủ 

động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực xã hội học nông thôn. 

34 Xã hội học đô thị 

- Kiến thức: Xác định và so sánh được các vấn đề cơ bản 

thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội ở đô thị. 

- Kỹ năng: Hoàn thiện kỹ năng thuyết trình, lắng nghe, 

phản hồi và thương lượng với các chủ thể xã hội 

- Thái độ: Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực xã hội học đô thị 

2 4 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

35 
Công cụ thu thập thông tin 

định tính 

- Về kiến thức: Nắm được các nguyên tắc thực hiện công 

cụ thu thập thông tin định tính; nắm đươc̣ các thức tiến 

hành các công cu ̣thu thập thông tin định tính liên quan đến 

không gian, thời gian vào đánh giá 

- Về kỹ năng: Thiết kế các công cu ̣thu thập thông tin định 

tính, phỏng vấn có sử duṇg công cu ̣thu thập thông tin định 

tính 

- Về năng lưc̣ tư ̣chủ và tư ̣chiụ trách nhiêṃ:Xây dựng tư 

duy phê phán, chủ đôṇg trong viêc̣ lưạ choṇ công cu ̣ thu 

thâp̣ thông tin định tính 

3 4 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

36 Xã hội học phát triển 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về 

bối cảnh ra đời và nội dung của các lý thuyết, trường phái xã 

hội học về phát triển 

- Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng thuyết 

trình  

- Thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ chủ 

động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong 

nghiên cứu lịch sử xã hội học 

2 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

37 
Phương pháp nghiên cứu xã 

hội học 2 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về kỹ thuật phân tích tài liệu, thu thập thông tin sơ cấp 

như: phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn bằng 

bảng hỏi. Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý số liệu, 

trích dẫn tài liệu và biết cách viết báo cáo khoa khọc 

- Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

như làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng thu thập 

thông tin tại hiện trường  

- Về thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ 

học tập tích cực, chủ động cùng tư duy độc lập, nâng cao 

óc phê phán trong học tập và nghiên cứu.  

 

3 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

38 
Thực hành phương pháp 

nghiên cứu xã hội học 1 

- Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên cơ hội ứng dụng 

toàn bộ lý thuyết về phương pháp nghiên cứu xã hội học 

vào thực tiễn thông qua việc thực hành xác định vấn đề 

nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu xã hội học 

6 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Đánh giá giữa kỳ: sử dụng 

thành thạo các phương pháp 

xây dựng bộ công cụ: 30% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Về kỹ năng: Cung cấp cho sinh một số kỹ năng như làm 

việc nhóm, kỹ năng thu thập thông tin thứ cấp và tổ chức 

phân tích tài liệu một cách logic 

- Về các mục tiêu khác: Xây dựng thái độ học tập tích cực, 

chủ động cùng tư duy độc lập, nâng cao óc phê phán trong 

học tập và nghiên cứu Nhận thức được sự gắn kết giữa nền 

tảng lý thuyết phương pháp nghiên cứu xã hội học và việc 

ứng dụng vào thực tiễn. 

- Đánh giá điểm môn học là 

đề cương báo cáo thực tập 

(trình bày theo nhóm): 60% 

 

39 
Thực hành phương pháp 

nghiên cứu xã hội học 2 

- Về kiến thức: Ứng dụng phương pháp phỏng vấn trong 

thu thập thông tin và áp dụng các công cụ thu thập thông 

tin tại hiện trường. Thực hành xử lý số liệu định tính, định 

lượng, phân tích và trình bày báo cáo khoa học 

- Về kỹ năng: cung cấp cho sinh một số kỹ năng như làm 

việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng thu thập thông tin tại 

hiện trường và phân tích cấu trúc xã hội nông nghiệp, nông 

thôn 

- Về các mục tiêu khác: Xây dựng thái độ học tập tích cực, 

chủ động cùng tư duy độc lập, nâng cao óc phê phán trong 

học tập và nghiên cứu Nhận thức được sự gắn kết giữa nền 

tảng lý thuyết phương pháp nghiên cứu xã hội học và việc 

ứng dụng vào thực tiễn. 

7 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Đánh giá giữa kỳ: sử dụng 

thành thạo các phương pháp 

thu thập thông tin cá biệt: 

30% 

- Đánh giá điểm môn học là 

báo cáo thực tập (trình bày 

theo nhóm): 60% 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

40 Xã hội học gia đình 

- Kiến thức: Xác định và so sánh được các vấn đề cơ bản 

của gia đình. 

- Kỹ năng: Hoàn thiện kỹ năng thuyết trình, lắng nghe, 

phản hồi và thương lượng với các chủ thể xã hội. 

- Thái độ: Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực xã hội học gia đình 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

41 Xã hội học giới 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về vấn đề giới trong mối quan hệ với các khía cạnh của đời 

sống xã hội.Ứng dụng sáng tạo lồng ghép giới trong các 

dự án phát triển nông thôn.  

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

phân biệt các thuật ngữ cơ bản trong xã hội học giới, các 

công cụ trong phân tích lồng ghép giới. 

Về thái độ: Học phần rèn luyện cho người học thái độ đánh 

giá vấn đề giới trong các lĩnh vực xã hội. 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

42 Di dân và biến đổi xã hội 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về: Các dòng di cư trong nước, di cư quốc tế, người di cư- 

người ở lại trong các dòng di cư; các quy luật di cư trong 

thực tiễn; các vấn đề  di dân và biến đổi xã ở khu vực nông 

thôn và đô thị 

- Kỹ năng:  Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng thu 

thập, phân tích và đánh giá thông tin liên quan đến các 

nghiên cứu về di dân và biến đổi xã hội, kỹ năng đánh giá 

các vấn đề về di cư và biến đổi xã hội ở nông thôn và đô 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thị; kỹ năng lắng nghe, thu ý kiến, thích nghi với các môi 

trường thực hành công việc 

- Thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ của 

bản thân đối với các vấn đề về di cư và biến đổi xã hội ở 

nông thôn và đô thị, thái độ chủ động trong học tập, kiến 

thức và kinh nghiệm trong các nghiên cứu về di cư; thái độ 

nghề nghiệp của một nhân viên nghiên cứu về di dân và 

biến đổi xã hội 

43 
Phân tầng xã hội ở nông 

thôn Việt Nam 

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho người học các vấn đề 

về phân tầng xã hội trong xã hội nông thôn.  

- Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

thuyết trình, lắng nghe, phản hồi và thương lượng với các 

chủ thểxã hội 

- Thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ Chủ 

động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực xã hội học 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  

44 Xã hội học chính trị 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về các lý thuyết xã hội học chính trị để giải thích các sự 

kiện chính trị xã hội.  

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

tổng hợp các lý thuyết và phương pháp tiếp cận các vấn đề 

chính trị dưới góc độ xã hội học. Phát triển khả năng phê 

phán các lý thuyết chính trị. 

Về thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ học 

2 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Điểm đánh giá giữa kỳ là 

thuyết trình theo nhóm: 

30%. 

- Tự luận cuối kì: 60%.  



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tập tích cực, chủ động cùng tư duy độc lập, sáng tạo, nâng 

cao óc phê phán trong học tập và nghiên cứu. 

 

45 Khóa luận tốt nghiệp 

-Về kiến thức: Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về việc ứng dụng các quan điểm, lý thuyết xã hội học và 

phương pháp nghiên cứu xã hội học vào thực tiễn thông 

qua việc thực hành xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng 

đề cương nghiên cứu xã hội học, áp dụng các công cụ thu 

thập thông tin tại hiện trường. Thực hành xử lý số liệu định 

tính, định lượng, phân tích và trình bày báo cáo khoa học 

-Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho người học 1 số kỹ 

năng như làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng thu 

thập thông tin tại hiện trường và phân tích cấu trúc xã hội 

nông nghiệp, nông thôn 

- Về thái độ: Học phần hình thành cho người học thái độ 

chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm 

trong lĩnh vực xã hội học; nhận thức được sự gắn kết giữa 

nền tảng lý thuyết, phương pháp nghiên cứu xã hội học và 

việc ứng dụng vào thực tiễn. 

10 8 

Kết quả báo cáo khóa luận 

trình 

 Bày trước hội đồng: 100% 

 

 

 



 

 

Ngành Luật trình độ Đại học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Triết học-Mác Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng các tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn. 

3.0 1 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

2 Tâm lý học đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích được bản chất của tâm lý người, ý 

thức, tư duy, tình cảm, ý chí, nhân cách… Lý giải được các cơ 

sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý; sự hình thành tâm lý, ý 

thức; đời sống tình cảm, nhân cách của con người. Vận dụng 

kiến thức lý thuyết đã học để thực hiện các bài tập trong cuốn 

bài tập thực hành Tâm lý học cũng như trong đời sống nói chung 

và ứng dụng trong trong lĩnh vực nghề nghiệp nói riêng. 

- Về kỹ năng: Vận dụng  kỹ năng giao tiếp, ứng xử hiệu quả 

trong các mối quan hệ xã hội. Có khả năng thích ứng nhanh với 

môi trường sống, nghề nghiệp mới, có kỹ năng tham vấn, tư vấn 

tâm lý. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên thể hiện ý 

thức tích cực, chủ động, sáng tạo trong  học tập; sẵn sàng, chủ 

động áp dụng các kiến thức về tâm lý con người vào nghề 

nghiệp và cuộc sống,thể hiện đạo đức của người học. Định hình 

2.0 1 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

rõ phương pháp luận cho việc hình thành các phẩm chất năng 

lực, đạo đức nghề nghiệp. 

3 Xã hội học đại cương 1 

Về kiến thức: Giải thích được các kiến thức cơ bản của xã hội 

học 

Về kỹ năng: Có kỹ năng thuyết trình, lắng nghe, phản hồi và làm 

việc theo nhóm 

Về thái độ:Chủ động trong học tập và tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến. 

2.0 1 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

4 Tin học đại cương 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Công 

nghệ thông tin, nhận ra các thành phần trong cấu trúc máy tính 

và mạng máy tính, giải thích được về nguyên lý hoạt động của 

máy tính, nguyên lý tạo ra phần mềm, an toàn thông tin và các 

vấn đề xã hội của công nghệ thông tin, khai thác được mạng 

máy tính và Internet cho nghề nghiệp. Học phần này cũng trang 

bị sinh viên những kỹ năng sử dụng được máy tính và các phần 

mềm xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu ở mức căn bản. 

2.0 1 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

5 
Lý luận Nhà nước và 

Pháp luật 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến thức cơ bản về nhà nước 

và pháp luật, về nhà nước và pháp luật qua các thời kỳ lịch sử 

và về nhà nước, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

3.0 1 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

 50% 

6 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính 

cơ bản, hệ thống về văn hóa, văn hóa Việt Nam. Phân tích, 

đánh giá các vấn đề về văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến 

hiện đại và ứng dụng được các kiến thức về văn hóa để có 

những hành động, lối sống có văn hóa. Hình thành tư duy, kỹ 

năng phân tích, đánh giá ý kiến đa chiều về văn hóa, đóng góp 

cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng 

ý thức chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức về văn hóa 

và văn hóa Việt Nam. Chủ động, thích nghi với môi trường 

văn hóa mới trong bối cảnh văn hóa Việt Nam hội nhập văn 

hóa thế giới. Có năng lực vận dụng kiến thức về văn hóa và 

văn hóa Việt Nam vào giải quyết các vấn đề liên quan đến đời 

sống văn hóa cá nhân và xã hội. Có được bản lĩnh dân tộc khi 

tiếp biến với văn hóa nước ngoài, biết trân trọng những giá trị 

văn hóa truyền thống của đất nước, có niềm tự hào với những 

giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

2.0 1 

- Điểm chuyên cần: 20%. 

- Semina nhóm: 15% 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 15%. 

- Điểm thi cuối kì: 50%. 

 

7 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản 

cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh phát 

triển của thế giới và đất nước ngày nay; Hình thành tư duy, kỹ 

năng phân tích, đánh giá, nhận diện các quan hệ lợi ích kinh tế 

trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Góp phần xây dựng 

2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin và trách nhiệm xã 

hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 

8 Logic học đại cương 

- Về kiến thức: Phân tích được các khái niệm về hình thức của 

tư duy như khái niệm, phán đoán, suy luận diễn dịch, suy luận 

quy nạp, chứng minh, bác bỏ, giả thuyết. Giải thích được quy 

trình xây dựng giả thuyết; phân tích được các quy luật logic của 

tư duy hình thức, phân tích kết cấu của các hình thức tư duy và 

các thao tác tư duy. 

- Về kỹ năng: Làm được các bài tập trong giáo trình và bài tập 

trên lớp; thể hiện khả năng tư duy logic trong quá trình học tập. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự chủ trong 

tư duy khi học tập, nghiên cứu. Có trách nhiệm với quyết định 

của bản thân, tôn trọng tư duy của người khác trong quá trình 

học tập môn học. 

 

2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

9 
Luật Hiến pháp Việt 

Nam 

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về luật hiến 

pháp làm cơ sở để tiếp cận các môn khoa học pháp lý khác cũng 

như ứng dụng trong cuộc sống; vận dụng được các kiến thức 

nền tảng về chế độ chính trị, mối quan hệ giữa nhà nước và công 

dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước khi tiếp cận và 

giải quyết các mối quan hệ pháp luật trong kinh doanh thương 

mại. 

2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình đối với các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực luật 

Hiến pháp. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên cứu, 

cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực luật Hiến pháp; tuân 

thủ tính tối thượng của Hiến pháp trong cuộc sống và khi thực 

hiện các hoạt động nghề nghiệp.  

10 Đạo đức học 

Học phần nhằm giúp người học những hiểu biết về đời sống đạo 

đức của xã hội, vận dụng vào việc lý giải các hiện tượng xã hội, 

hình thành phẩm chất đạo đức cá nhân. 
2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

11 Quản trị học 1 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức về quản trị học 

như các vấn đề chung về quản trị, vai trò của nhà quản trị, ra 

quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, 

chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra. Học phần rèn luyện 

người học có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về 

giao tiếp, lãnh đạo, quản lý bản thân, tìm kiếm việc làm, làm 

việc nhóm trong công việc. Học phần giúp sinh viên chủ động 

trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới lĩnh 

vực công nghệ thực phẩm; Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp. 

2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Đánh giá tiểu luận/Báo cáo 

thu hoạch (bài làm theo 

nhóm): 20% 

- và/hoặc Đánh giá làm việc 

nhóm (Sinh viên tự đánh giá): 

20% 

- và/hoặc Đánh giá giữa kì: 

20%. 

- Điểm thi cuối kì: 50%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

12 Tiếng Anh 0 

This course aims to provide students with basic English 

grammar knowledge and the amount of vocabulary needed to 

communicate in simple situations about such familiar topics as 

introductions, family, daily activities, likes & dislikes, and 

shopping. In terms of skills, the course gives students chances 

to practice their listening, speaking, reading, and writing skills 

with some certain mentioned topics at elementary level. In 

terms of learning responsibility and attitudes, the course helps 

students to build up their love for further English learning in the 

future. 

2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

13 Nguyên lý kinh tế 

- Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: 10 vấn đề cơ bản về Kinh tế học, Lý thuyết lựa 

chọn kinh tế tối ưu, Lý thuyết cầu cung, Lý thuyết hành vi người 

tiêu dùng, người sản xuất, thị trường sản phẩm, các chỉ tiêu đo 

lường thành tựu kinh tế quốc dân, thất nghiệp và lạm phát. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

3.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu 

cầu của giảng viên. 

14 
Thống kê cho khoa học 

xã hội 

Sau khi học học phần này, người học hiểu được cách thức chọn 

mẫu và bước đầu biết xử lý số liệu thống kê trong điều tra xã 

hội học như: tính được các giá trị trung bình mẫu, cho khoảng 

ước lượng của một số đặc trưng của tổng thể, thực hiện được 

một số bài toán kiểm định,…; thực hành phân tích được một số 

kết quả khi xử lý số liệu thống kê; có thái độ học tập và làm 

việc nghiêm túc. 

2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

 

15 Phát triển phi kinh tế 

- Kiến thức: Phân biệt được các yếu tố phi kinh tế và các yếu tố 

kinh tế trong phát triển. 

- Kỹ năng: Hoàn thiện kỹ năng thuyết trình  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh 

nghiệm trong nghiên cứu vai trò của các yếu tố phi kinh tế trong 

phát triển 

 

2.0 2 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

16 Chính sách xã hội 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến thức cơ 

bản về chính sách và và pháp luật trong các lĩnh vực xã hội và 

khả năng vận dụng nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp làm việc 

nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn chính sách trong thực tiễn.  

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến chính sách, pháp luật; tuân 

thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Học phần nhằm giúp người học có phẩm chất chính tri ̣đúng 

đắn, có đaọ đức và trách nhiêṃ với xã hôị. 
2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Thuyết trình nhóm: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

18 
Luật Hành chính Việt 

Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về ngành luật hành chính; quản lí hành chính nhà nước; vi phạm 

hành chính, xử lí vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, 

giám sát đối với hoạt động quản lí hành chính nhà nước.  

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

19 Luật Hình sự Việt Nam 

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Pháp luật Hình Sự 

Việt Nam và các văn bản pháp lý về luật hình sự để nhận diện, 

đánh giá, phân tích và đưa ra phương hướng giải quyết đối với 

những vấn đề liên quan tới luật hình sự phát sinh trên thực tiễn. 

- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình đối với các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực luật 

hình sự. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực luật hình sự; tuân 

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình 

thực hiện các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến pháp luật 

hình sự. 

20 Luật Dân sự 1 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về Luật 

dân sự: Nguyên tắc của Luật Dân sự, chủ thể của luật dân sự, 

pháp luật về tài sản và quyền sở hữu tài sản, pháp luật về thừa 

kế tài sản để làm cơ sở tiếp cận các kiến thức chuyên ngành về 

kinh tế, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình.  

- Kỹ năng: Có khả năng áp dụng pháp luật dân sự để giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn học tập, công việc và cuộc sống; có 

khả năng tư vấn về tài sản, quyền tài sản, thừa kế tài sản; tự chủ 

và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và công việc.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ pháp luật, chủ động 

học tập, nghiên cứu, vận dụng kiến thức trong công việc sau 

này, tiếp tục nghiên cứu và học ở các bậc học cao hơn. 

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

21 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học  

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học và sự vận 

dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng 

Việt Nam. 

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

22 Tiếng Anh 1 

- Knowledge: Course provides students with basic English 

grammar knowledge and the amount of vocabulary needed to 

communicate in simple situations about such familiar topics 

- Skills: Course provides students with practising their listening, 

speaking, reading, and writing skills with some certain 

mentioned topics at pre-intermediate level 

- Ethics and Attitude: Course provides students with performing 

the habits of life-long learning 

3.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

23 Xã hội học phát triển 

- Kiến thức: Tóm tắt được bối cảnh ra đời và nội dung của các 

lý thuyết, trường phái xã hội học về phát triển 

- Kỹ năng: Hoàn thiện kỹ năng thuyết trình  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức và kinh 

nghiệm trong nghiên cứu lịch sử xã hội học 

 

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

24 Luật Du lịch 

Học phần nhằm giúp người học nắm được những quy định của 

Nhà nước về du lịch ở Việt Nam hiện nay để sinh viên sử dụng 

trong hoạt động nghề nghiệp và đời sống.  

 

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 50% 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

25  Kinh tế Việt Nam 

- Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

2.0 3 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Thảo luận nhóm: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 

26 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính 

hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và 

sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay và những bài học 

lớn về sự lãnh đạo của Đảng. Hình thành tư duy, kỹ năng phân 

tích, đánh giá, vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực 

tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. Xây dựng 

ý thức tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử, nâng cao tinh 

thần yêu nước, tự hào dân tộc; tạo niềm tin của người học đối 

với sự lãnh đạo của Đảng, trở thành công dân có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt. 

2.0 4 

- Điểm chuyên cần: 20%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 50%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

27 Luật Thương mại 1 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến thức cơ bản về thương 

nhân làm tiền đề tiếp cận một số môn học chuyên ngành của 

chương trình đào tạo và để áp dụng trong hoạt động nghề nghiệp 

và đời sống. 

3.0 4 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 50% 

 

28 Tham vấn 

-Về kiến thức: Hiểu và đánh giá được các vấn đề thuộc kiến 

thức cơ bản về tham vấn, các nguyên tắc tham vấn và các 

bước thực hiện trong tiến trình tham vấn .Ứng dụng được các 

kiến thức tham vấn để thực hành tham vấn cho các cá nhân 

và tổ chức trong giải quyết các vần đề về chính trị, kinh tế, 

xã hội, văn hóa… 

-Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng tham vấn trong việc tham 

vấn cho các cá nhân và tổ chức. Thành thạo kỹ năng thu thập, 

phân tích và đánh giá thông tin. Hình thành kỹ năng lãnh đạo 

để đánh giá và giải quyết các vấn đề trong quá trình tham 

vấn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tham vấn 

thực tế cho các cá nhân và tổ chức. Có khả năng vận động 

chính sách để cải thiện các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội 

trong quá trình tham vấn. Có kỹ năng lắng nghe, tiếp thu ý 

kiến. Chủ động trong học tập, nghiên cứu để hình thành được 

2.0 4 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

phẩm chất, tác phong chuyên nghiệp của một tham vấn viên 

vừa có năng lực, vừa có lòng yêu nghề và yêu người. 

29 

Quản trị doanh nghiệp 

- Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên hiểu được 

các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, vận dụng được các kiến 

thức đã được trang bị để giải quyết một số tình huống trong thực 

tế quản lý doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên phối hợp các kĩ năng trình bày, lập luận 

và thể hiện ý kiến của bản thân trong các vấn đề hoặc tình huống 

quản trị doanh nghiệp; kĩ năng phối hợp trong làm việc nhóm; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Chủ động, tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội gắn với giải quyết công việc chuyên môn. 

Chủ động và tích cực học hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp trong thực tiễn 

3.0 4 

Đánh giá chuyên cần, tham 

dự lớp:10% 

Đánh giá tiểu luận/Báo cáo 

thu hoạch (bài làm theo 

nhóm): 20% 

Đánh giá thi giữa kỳ: 20% 

Thi cuối kỳ: 50% 

30 Luật Dân sự 2 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng 

về Luật Dân sự 2: nghĩa vụ dân sự, hợp đồng, bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng làm cơ sở để tiếp cận các môn khoa học 

pháp lý chuyên ngành như Luật Thương mại, Luật Đất đai; Luật 

Kinh doanh bất động sản, Luật Hôn nhân và Gia đình…Vận 

dụng được các kiến thức nền tảng Luật Dân sự 2 để nhận diện, 

đánh giá, phân tích và đưa ra phương án giải quyết đối với 

2.0 4 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

những vấn đề liên quan tới nghĩa vụ dân sự, hợp đồng và bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trên thực tiễn. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp làm việc 

nhóm, thuyết trình, phản biện; tư vấn pháp luật; thực hiện thành 

thạo kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng và tham gia vào 

quá trình giải quyết tranh chấp đối với các vấn đề liên quan đến 

nghĩa vụ dân sự, hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng trong thực tiễn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến Luật Dân sự 2; tuân thủ 

pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động 

nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực pháp luật dân sự. 

31 Tiếng Anh 2 

- Knowledge: Course provided for students: some vocabulary 

and grammar to understand factual information and show 

awareness of opinions, attitude and mood in both spoken and 

written English; some basic knowledge of sounds in English, 

word and sentence stress, and intonation.  

- Skills: Course practice for students: different types of speaking 

tasks and interaction: asking for information, expressing simple 

opinions, offering advice in everyday situations; skills to solve 

listening tasks with spoken materials including announcements 

3.0 4 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

and discussions about everyday life; meaning inferncing 

fromsigns, and reading comprehension tasks about newspaper 

and magazines; English sentences construction using relevant 

vocabulary and structure correctly. 

- Ethics and Attitude: Course practice for students: self study 

skills in general and skills for English  materials searching and 

learning in particular. 

32 An sinh xã hội 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến thức cơ 

bản về chính sách và và pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội 

và và khả năng vận dụng nó vào đời sống và công tác. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp làm việc 

nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn chính sách trong thực 

tiễn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến chính sách, pháp luật 

trong lĩnh vực an sinh; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 

2.0 4 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

33 Xã hội học kinh tế 

Học phần nhằm làm cho sinh viên nắm được nội dung những 

kiến thức về xã hội học kinh tế từ đó biết vận dụng kiến thức đó 

vào phân tích, đánh giá thực trạng các vấn đề thực tiễn  kinh tế 

đặt ra trong nền kinh tế  ở Việt Nam 

2.0 4 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

34 Luật Lao động 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  những vấn đề cơ bản 

của pháp luật lao động trong nền kinh tế thị trường và các chế 

định cơ bản của Luật Lao động 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Thảo luận nhóm: 15% 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 15%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

35 Luật Đầu tư 

Kiến thức: Môn Luật Đầu tư được giảng dạy trong chương trình 

đào tạo đại học ngành luật kinh tế là môn học bắt buộc với mục 

tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy 

định pháp luật và các chính sách quản lý nhà nước liên quan đến 

hoạt động đầu tư. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức và 

kĩ năng phân tích để có thể có được những nhận định chính xác, 

đưa ra những ý kiến pháp lý đúng đắn, bảo vệ tốt nhất quyền và 

lợi ích hợp pháp của bản thân và khách hàng trong các hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

Kỹ năng: Giúp sinh viên có kỹ năng tìm kiếm và phân tích các 

văn bản pháp luật, kĩ năng nhận diện các vấn đề pháp lý trong 

các dự án đầu tư, kĩ năng đàm phán và tư vấn cho khách hàng. 

Thái độ: Môn học này giúp cho sinh viên có nhìn nhận khách 

quan, đúng đắn về các hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư 

nước ngoài, có đạo đức khi thực hiện hoặc đưa ra các ý kiến tư 

vấn về các dự án đầu tư, có ý thức thẳng thắn, sẵn sàng ngăn 

chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư. 

 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Thuyết trình và thảo luận 

nhóm: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

36 Tư pháp quốc tế 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến thức cơ bản về cơ chế 

điều chỉnh pháp luật với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 

và áp dụng vào giải quyết một số tình huống pháp lí cụ thể. 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 50% 

 

37 Nguyên lý kế toán 

Học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức căn 

bản về kế toán, hiểu biết và vận dụng các phương pháp kế toán 

(phương tổng hợp cân đối kế toán, phương pháp tài khoản và 

ghi sổ kép, phương pháp tính giá, lập chứng từ và kiểm kê) để 

phản ánh, phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kế toán cơ bản 

trong các đơn vị kinh tế và sự nghiệp. Học phần cũng giúp người 

học nhận thức trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp kế toán và 

vai trò của kế toán trong môi trường kinh doanh. 

3.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

- Bài tập/Bài kiểm tra trên 

lớp: 10% 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 50%. 

38 Luật tài chính 

- Về kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản của pháp 

luật về tài chính như pháp luật ngân sách nhà nước, pháp luật 

thuế để nhận diện, đánh giá, phân tích và đưa ra phương án giải 

quyết đối với những vấn đề liên quan tới ngân sách nhà nước và 

thuế phát sinh trên thực tiễn. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp làm việc 

nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn pháp luật về tài chính và 

3.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan 

đến thực hiện các chính sách thuế hiện hành đối với các chủ thể 

trong thực tiễn.  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến pháp luật pháp luật về tài 

chính như pháp luật ngân sách nhà nước, pháp luật thuế; tuân 

thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt 

động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài chính công. 

39 Luật Sở hữu trí tuệ 

Giúp sinh viên hiểu và đánh giá được những kiến thức cơ bản 

về sở hữu trí tuệ, có năng lực vận dụng kiến thức pháp luật vào 

thực tế; có khả năng sáng tạo trong nghiên cứu, tư vấn pháp luật, 

vận động chính sách để cải thiện các vấn đề xã hội, có năng lực 

phản biện về chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 50% 

 

40 Tài chính doanh nghiệp 

Học phần giúp người học đạt được năng lực vận dụng các kiến 

thức và kỹ năng tài chính doanh nghiệp liên quan đến ra quyết định 

đầu tư, tài trợ và phân tích tài chính doanh nghiệp. 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

41 
Luật Hôn nhân và Gia 

đình 

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Pháp luật Hôn nhân 

và Gia đình Việt Nam và các văn bản pháp lý về hôn nhân và 

gia đình để nhận diện, đánh giá, phân tích và đưa ra phương 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

hướng giải quyết đối với những vấn đề liên quan tới hôn nhân 

và gia đình phát sinh trên thực tiễn. 

- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình đối với các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực luật 

hôn nhân và gia đình. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên cứu, 

cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực luật Hôn nhân và gia 

đình; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

trong quá trình thực hiện các hoạt động nghề nghiệp liên quan 

đến pháp luật Hôn nhân và gia đình. 

42 Kinh tế quốc tế 

- Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

43 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 

This course aims to provide students with a range of common 

technical terms which help them to read and write professional 

documents in sociology; identify and apply common 

grammatical phenomena in specialized English (tenses of verbs, 

passive sentences); access to scientific style in professional 

documents in English within about 1000 words and apply them 

when writing scientific literature on sociology in English, 

present ideas related to professional work in English. 

2.0 5 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

44 Luât Đất đai 

- Về kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về pháp 

luật đất đai để nhận diện, đánh giá, phân tích và đưa ra phương 

án giải quyết đối với những vấn đề liên quan tới lĩnh vực đất đai 

phát sinh trên thực tiễn. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp làm việc 

nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn pháp luật, đàm phán, soạn 

thảo hợp đồng và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp 

đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai trong thực tiễn. 

2.0 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến pháp luật đất đai; tuân thủ 

pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động 

nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

45 Công pháp quốc tế 

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về công 

pháp quốc tế để bổ trợ cho các môn khoa học pháp lý khác cũng 

như ứng dụng trong cuộc sống; vận dụng được các kiến thức 

nền tảng về mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia, vị 

trí, vai trò của các tổ chức quốc tế để hỗ trợ giải quyết các mối 

quan hệ pháp luật kinh doanh thương mại trong quá trình hội 

nhập. 

- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình đối với các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực công 

pháp quốc tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên cứu, 

cập nhật kiến thức về luật quốc tế; tuân thủ pháp luật quốc tế 

(trong mối quan hệ với pháp luật quốc gia) khi tiếp cận và giải 

quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như khi thực hiện các 

hoạt động nghề nghiệp.  

2.0 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

46 Luật Thương mại 2 Môn học trang bị cho người học kiến thức về quy chế pháp 

lý của các hoạt động thương mại cụ thể, phổ biến như mua 
3.0 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trung gian thương mại và 

xúc tiến thương mại. Môn học giúp người học hiểu rõ đặc 

điểm pháp lý của từng loại hoạt động thương mại, để người 

học có thể tự mình hoặc tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về 

các hoạt động thương mại có hiệu quả kinh tế nhất và luôn 

tuân thủ pháp luật. 

47 

Pháp luật về giải quyết 

tranh chấp trong kinh 

doanh thương mại 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ có kiến thức cơ bản về giải 

quyết tranh chấp thương mại, đặc biệt về thủ tục tòa án, thủ tục 

trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại 

3.0 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thảo luận: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60% 

Hoặc: 

- Điểm quá trình: 50% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 50% 

48 

Thực tập 1 (đàm phán, 

soạn thảo hợp đồng, 

soạn thảo văn bản) 

Về kiến thức: Sinh viên vận dụng được các kiến thức, đặc biệt 

kiến thức về soạn thảo văn bản, về hợp đồng đã được học vào 

hoạt động nghề nghiệp 

Về kỹ năng:  

Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản 

Thành thạo các kỹ năng mềm về làm việc độc lập và làm việc 

nhóm  

5.0 6 

-Đánh giá chuyên cần: 20% 

-Đánh giá qá trình: 60% 

-Đánh giá cuối kì: 20% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Thành thạo kỹ năng tự vấn, đoàm phán, soạn thảo văn bản pháp 

lý, hợp đồng, đặc biệt hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, 

thương mại 

Thái độ: 

Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên 

quan tới kinh tế nông nghiệp 

Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp 

luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông 

nghiệp và nông thôn 

 

49 
Kiểm toán và các dịch 

vụ đảm bảo 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản gồm 

khái niệm, đối tượng, nội dung cơ bản, quy trình và các phương 

pháp áp dụng trong kiểm toán và dịch vụ đảm bảo 

Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức cơ bản về kiểm toán và 

dịch vụ đảm bảo vào  giải quyết các tình huống trong thực tế. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập nghiêm túc, 

nhiệt tình tham gia xây dựng bài trên lớp; nâng cao tính tự học, 

khả năng làm việc độc lập, tư duy khoa học. 

3.0 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì/ quá 

trinh: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

50 
Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

2.0 6 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm thực hành theo nhóm: 

30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

51 Luật môi trường 

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về Pháp 

luật môi trường của Việt Nam và các văn bản pháp lý quốc tế 

về môi trường để nhận diện, đánh giá, phân tích và đưa ra 

phương hướng giải quyết đối với những vấn đề liên quan tới môi 

trường phát sinh trên thực tiễn. 

- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, tư vấn pháp luật và tham gia vào quá trình giải quyết tranh 

chấp đối với các vấn đề liên quan đến môi trường trong thực 

tiễn. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên cứu, 

cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật môi trường; 

tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá 

trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp liên quan đến pháp luật 

môi trường. 

2.0 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

52 
Luật Kinh doanh bất 

động sản 

- Về kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về pháp 

luật kinh doanh bất động sản để nhận diện, đánh giá, phân tích 

và đưa ra phương án giải quyết đối với những vấn đề liên quan 

tới kinh doanh bất động sản phát sinh trên thực tiễn. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng phối hợp làm việc 

nhóm, thuyết trình, phản biện, tư vấn pháp luật, đàm phán, soạn 

thảo hợp đồng và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp 

đối với các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản trong 

thực tiễn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến pháp luật kinh doanh bất 

động sản; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

trong hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực 

 kinh doanh bất động sản. 

2.0 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

53 
Luật Bảo vệ người tiêu 

dùng 

- Kiến thức: Sinh viên vận dụng được kiến thức từ môn học để 

nhận diện, đánh giá, phân tích và đưa ra phương hướng giải 

quyết về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng phát sinh trong các hoạt 

động dân sự, thương mại. 

- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, tư vấn pháp luật, tham gia vào quá trình tư vấn, giải quyết 

tranh chấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng 

2.0 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm thuyết trình và thảo 

luận nhóm: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ pháp luật, chủ động 

học tập, nghiên cứu, vận dụng kiến thức pháp luật cạnh tranh 

trong công việc sau này, tiếp tục nghiên cứu và học ở các bậc 

học cao hơn. 

54 Kinh tế bảo hiểm 

- Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các 

vấn đề chung về bảo hiểm, nội dung của các loại hình bảo hiểm 

(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm và bảo 

hiểm thương mại) từ nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển đến 

nội dung hoạt động, ý nghĩa và vai trò đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội trên phạm vi thế giới và ở Việt Nam;  

- Về kỹ năng, học phần cung cấp kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu 

các vấn đề về kinh tế bảo hiểm theo cách tiếp cận hệ thống;  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phải có ý 

thức và thái độ học tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải 

tham dự đủ số tiết theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm 

các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 

2.0 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 

55 

Thực tập 02 (Kỹ năng 

tư vấn, giải quyết tranh 

chấp) 

Về kiến thức: Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên 

môn về thương mại, đất đai, lao động, môi trường và pháp luật 

về giải quyết tranh chấp thương mại để giải quyết các tình huống 

phát sinh trên thực tiễn.  

Về kỹ năng:  

8.0 7 

-Đánh giá chuyên cần: 20% 

-Đánh giá qá trình: 60% 

-Đánh giá cuối kì: 20% 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản 

Thành thạo các kỹ năng mềm về làm việc độc lập và làm việc 

nhóm 

Thành thạo kỹ năng tư vấn, giải quyết tranh chấp về thương mại, 

đất đai, lao động, môi trường  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan 

tới tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp thương mại. 

Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá 

trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp liên quan đến tư vấn pháp 

luật và giải quyết tranh chấp thương mại. 

56 Luật Cạnh tranh 

- Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về pháp 

luật cạnh tranh để nhận diện, đánh giá, phân tích và đưa ra 

phương hướng giải quyết đối với những vấn đề liên quan tới 

cạnh tranh phát sinh trên thực tiễn. 

- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, tư vấn pháp luật và tham gia vào quá trình giải quyết tranh 

chấp đối với các vấn đề liên quan đến cạnh tranh trong thực tiễn 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động học tập, nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật cạnh 

tranh; tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

2.0 7 

- Điểm chuyên cần: 10%. 

-Điểm kiểm tra giữa kì: 30%. 

- Điểm thi cuối kì: 60%. 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

(Học 

kỳ) 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp liên quan đến 

pháp luật cạnh tranh.  

 

57 Khoá luận tốt nghiệp 

Về kiến thức: Sinh viên vận dụng được các kiến thức nền tảng 

và kiến thức chuyên ngành đã học trong chương trình đào tạo 

giài quyết được một vấn đề chuyên môn mà lý luận pháp lý và 

thực tiễn đặt ra. 

Về kỹ năng:  

Thành thạo kỹ năng phản biện để lập luận và giải quyết vấn đề 

chuyên môn được đặt ra 

Thành thạo kỹ năng thuyết trình về vấn đề chuyên môn được đặt 

ra  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến 

lĩnh vực pháp luật kinh tế 

Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong 

quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp liên quan đến pháp 

luật kinh tế 

 

10.0 8 

Đánh giá quá trình: ý thức, 

thái độ, tiến độ thực hiện 

khóa luận: 20% 

Đánh giá chất lượng khóa 

luận: 60% 

Trình bày khóa luận: 20% 

 

 

IX. KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 



 

Ngành Kinh tế trình độ Đại học 

1.1. Chuyên ngành Kinh tế 

STT Tên học phần Mục đích môn học Tổn

g số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



5 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

9 Tin hoc̣ đaị cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Lịch sử kinh tế thế 

giới 

- Kiến thức: hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề về lịch sử 

kinh tế thế giới, kinh tế thế giới đang diễn ra trong thực tế. Vâṇ 

dụng các kiến thức đã học, vận dụng trong xử lý trong công việc.  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo về tình hình kinh tế xa ̃ hôị thế 

giới 

- Thái đô:̣ Quan tâm đến các vấn đề kinh tế viêṭ nam và thế giới; 

Đánh giá, phân tích và tranh luâṇ các vấn đề chính sách phát 

triển kinh tế. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Marketing căn bản 1 - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: Thị trường các yếu tố sản xuất; Phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị 

trường; Lựa chọn, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



chắc chắn; Hiệu quả Pareto, những khuyết tật của kinh tế thị 

trường và vai trò của chính phủ. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo 

yêu cầu của giảng viên. 

16 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Quan hệ công chúng - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

24 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Kinh tế  lượng căn 

bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Tâm lý quản lý - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



31 Kinh tế hợp tác - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Lý thuyết phát triển - Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

34 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Tài chính - tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

41 Quản lý thị trường bất 

động sản 

- Kiến thức: Kết thúc môn học này sinh viên nắm được những 

kiến thức cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản cũng 

như các vấn đề cần quan tâm trong việc quản lý quá trình hoạt 

động và vận hành của thị trường bất động sản bao gồm: thị 

trường đất nông – lâm nghiệp; thị trường đất đô thị và đất ở nông 

thôn; thị trường đất chuyên dùng và các loại đất khác. 

- Kỹ năng: Kết thúc học phần sinh viên áp dụng được các kiến 

thức của môn học vào việc quản lý các nội dung liên quan đến 

hoạt động của thị trường bất động sản, nâng cao kỹ năng phân 

tích giá cả, phân tích được thông tin trên thị trường bất động sản 

nói chung và thị trường đất nông – lâm nghiệp, đất ở đô thị - 

nông thôn nói riêng.  

- Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc 

phải quản lý thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh 

tế đất nước. Sinh viên có hứng thú và có đạo đức nghề nghiệp 

khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý bất động 

sản. Sinh viên luôn luôn mong muốn nâng cao vị trí nghề nghiệp 

và phấn đấu để thăng tiến trong tương lai. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Kế toán tài chính - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

43 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Thống kê kinh tế - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Tiếng Anh chuyên 

ngành cho Kinh tế 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

47 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Quản lý rủi ro trong 

đầu tư 

Về kiến thức: - Áp dụng các kiến thức và công cụ quản lý rủi ro 

đầu tư trong xây dưṇg và phân tích chương trình phát triển và 

các dư ̣án phát triển kinh tế xa ̃hôị của điạ phương, của vùng và 

của quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức quản lý rủi ro đầu 

tư nhằm phân tích được các tình huống trong quản lý kinh tế để 

quản lý thành công các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương và quốc gia. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong phân 

tích rủi ro đối với các hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện 

trong quản lý rủi ro đầu tư vào giải quyết các vấn đề trong các 

hoạt động phát triển kinh tế. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



49 Xây dựng Chiến lược 

và kế hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Kinh tế nông hộ  Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 

động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

52 Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Nguyên lý kiểm toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



55 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Kinh tế 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

58 Kinh tế đầu tư - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Thị trường giá cả Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Thị trường chứng 

khoán 

Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định  

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

62 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

64 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Kinh tế lượng trong 

dự báo và PT K tế 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các 

phương pháp và trình tự xây dựng, ước lượng, kiểm định,lựa 

chọn và thực hiện dự báo cho các chuỗi số liệu kinh tế theo thời 

gian. Học phần trang bị các kỹ năng thu thập thông tin về chuỗi 

số liệu thời gian về kinh tế trên mạng internet và các nguồn khác, 

người học biết xây dựng và ước lượng, kiểm định cho các mô 

hình dự báo và thực hiện dự báo các chuỗi thời gian, sử dụng 

phần mềm chuyên dụng Eviews. Học phần tăng cường tính tích 

cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng môn học vào nghiên cứu và 

hoạt động thực tiễn của người học 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Kinh tế các ngành sản 

xuất 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức 

cơ bản về sử dụng nguồn lực trong các ngành sản xuất vật chất 

như ngành nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng trong phát 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



triển kinh tế xã hội. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan các vấn đề kinh tế trong quá trình phát triển của 

các ngành sản xuất. Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, 

quản lí trong các ngành sản xuất vật chất trong lĩnh vực kinh tế 

phát triển. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức các vấn 

đề có liên quan đến kinh tế các ngành sản xuất để giải quyết các 

công việc và nâng cao trình độ chuyên môn. Có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề 

trong lĩnh vực kinh tế các ngành nông, công, thương mại dịch 

vụ 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Kinh tế bảo hiểm - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các 

vấn đề chung về bảo hiểm, nội dung của các loại hình bảo hiểm 

(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm và bảo 

hiểm thương mại) từ nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển đến 

nội dung hoạt động, ý nghĩa và vai trò đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội trên phạm vi thế giới và ở Việt Nam;  

- Về kỹ năng, học phần cung cấp kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu 

các vấn đề về kinh tế bảo hiểm theo cách tiếp cận hệ thống;  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phải có ý 

thức và thái độ học tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải 

tham dự đủ số tiết theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm 

các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Giới thiệu lý thuyết 

trò chơi và ứng dụng 

Về kiến thức: Hiểu được các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế như cạnh tranh giữa các hãng độc quyền nhóm, giữa hãng và 

tổ chức công đoàn, giữa con người và các hoàn cảnh tự nhiên và 

vấn đề lợi ích trong sử dụng tài sản công,... 

Về kĩ năng: Vận dụng các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tế  

Về thái độ, ý thức: Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo 

luận trên lớp; tổ chức độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn 

học. 

70 Tài chính công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

71 Luật kinh tế  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

72 Khóa luận tốt nghiệp 

chuyên ngành Kinh tế 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

73 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



74 Quản lý khoa học - 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

75 Phân tích chính sách Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính 

sách và phương pháp luận trong hoạch định chính sách, cơ sở lý 

thuyết phân tích chính sách, các bước phân tích chính sách và 

phân tích tác động một số chính sách chủ yếu. Áp dụng được tri 

thức khoa học về chính sách công, phân tích chính sách vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp huy động và sử dụng 

nguồn lực cho phát triển kinh tế, hợp tác phát triển kinh tế và 

khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế. Vận dụng các kiến 

thức cơ bản và vai trò của tài chính công cũng như các chính 

sách tác động tới thị trường của các ngành kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc thu thập và phân tích, 

đánh giá một số chính sách chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, 

áp dụng để xây dựng kế hoạch, quản lý trong lĩnh vực kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa gắn với các công việc, các lĩnh vực liên quan tới kinh 

tế. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

1.2. Chuyên ngành Kinh tế phát triển  

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



1 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

5 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Tin hoc̣ đaị cương  Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



9 Luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: Thị trường các yếu tố sản xuất; Phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị 

trường; Lựa chọn, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không 

chắc chắn; Hiệu quả Pareto, những khuyết tật của kinh tế thị 

trường và vai trò của chính phủ. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo 

yêu cầu của giảng viên. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

13 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Marketing căn bản 1 - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Lịch sử kinh tế thế 

giới 

- Kiến thức: hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề về lịch sử 

kinh tế thế giới, kinh tế thế giới đang diễn ra trong thực tế. Vâṇ 

dụng các kiến thức đã học, vận dụng trong xử lý trong công việc.  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo về tình hình kinh tế xa ̃ hôị thế 

giới 

- Thái đô:̣ Quan tâm đến các vấn đề kinh tế viêṭ nam và thế giới; 

Đánh giá, phân tích và tranh luâṇ các vấn đề chính sách phát 

triển kinh tế. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Quan hệ công chúng - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Lý thuyết phát triển - Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

25 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Kinh tế  lượng căn 

bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

28 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Tâm lý quản lý - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

31 Xã hội học đại cương 

1 

Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Tài chính tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



38 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Kinh tế đất Kiến thức: Nâng cao nhận thức của người người học về giá trị 

tài nguyên đất, nắm vững những kiến thức căn bản về giá trị 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



kinh tế tài nguyên đất, các vấn đề về thị trường và hiệu quả kinh 

tế tài nguyên đất. 

Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới tài nguyên đất; Có khả năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm và quản lý nhóm 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Phát triển nông thôn Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



44 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Tiếng anh cho chuyên 

ngành Kinh tế phát 

triển 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



47 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Kinh tế đầu tư - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Kinh tế nông hộ Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 

động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

50 Tài chính công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Kinh tế và quản lý lao 

động  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết 

cơ bản và bài tập thực hành về  kinh tế và quản lý lao động nhằm 

sử dụng lao động có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế 

xã hội. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

53 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định  

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

58 Thị trường giá cả Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Thống kê kinh tế - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Quản lý dự án phát 

triển 

Sinh viên hiểu về về quản lý dư ̣án phát triển và biết viết đề xuất 

dự án phát triển, lập kế hoạch thực hiện dự án phát triển và xây 

dựng quy trình quản lý giám sát và đánh giá dự án phát triển 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

63 Xây dựng Chiến lược 

và kế hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Giới và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới và phát triển; trang bị 

những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân tích giới để 

xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các chương trình 

phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo bình đẳng giới, 

tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Kỹ năng đào tạo người 

lớn tuổi 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụngphương pháp xây dựng, tổ chức 

chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cho người lớn trong các 

chương trình đào tạo khuyến nông 

- Về kỹ năng: Thực hiện chính xác các kỹ năng tổ chức chương 

trình đào tạo cho người lớn trong các chương trình đào tạo 

khuyến nông. 

- Về thái độ: Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện 

bài tập nhóm; Tiếp nhận và phản biện lại các thông tin được 

truyền đạt từ giảng viên và các thành viên trong nhóm. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Quy hoạch và bố trí 

dân cư 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về quy hoạch và 

bố trí dân cư, 

 - Về kỹ năng: Thực hiện được công tác thiết kế, quy hoạch và 

bố trí dân cư phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

  - Về thái độ học tập: Phối hợp với các thành viên trong nhóm 

thực hiện bài tập nhóm; Tiếp nhận và phản biện lại các thông tin 

được truyền đạt từ giảng viên và các thành viên trong nhóm 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



67 Luật kinh tế  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Kinh tế bảo hiểm - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các 

vấn đề chung về bảo hiểm, nội dung của các loại hình bảo hiểm 

(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm và bảo 

hiểm thương mại) từ nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển đến 

nội dung hoạt động, ý nghĩa và vai trò đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội trên phạm vi thế giới và ở Việt Nam;  

- Về kỹ năng, học phần cung cấp kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu 

các vấn đề về kinh tế bảo hiểm theo cách tiếp cận hệ thống;  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phải có ý 

thức và thái độ học tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải 

tham dự đủ số tiết theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm 

các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Dân số và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về dân số và phát triển 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Khóa luận tốt nghiệp 

chuyên ngành  Kinh 

tế phát triển 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

71 Kinh tế các ngành sản 

xuất 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức 

cơ bản về sử dụng nguồn lực trong các ngành sản xuất vật chất 

như ngành nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng trong phát 

triển kinh tế xã hội. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan các vấn đề kinh tế trong quá trình phát triển của 

các ngành sản xuất. Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, 

quản lí trong các ngành sản xuất vật chất trong lĩnh vực kinh tế 

phát triển. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức các vấn 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



đề có liên quan đến kinh tế các ngành sản xuất để giải quyết các 

công việc và nâng cao trình độ chuyên môn. Có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề 

trong lĩnh vực kinh tế các ngành nông, công, thương mại dịch 

vụ 

72 Phương pháp khuyến 

nông 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các phương 

pháp khuyến nông phù hợp trong từng điều kiện làm việc với 

từng nhóm đối tượng cụ thể;  

Về kỹ năng: Người hoc̣ thực hiện đươc̣ các phương pháp khuyến 

nông phổ biến; thành thaọ về các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết bài, tổ chức công việc khuyến nông…. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về phương pháp khuyến nông, nâng cao khả năng làm 

việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và phát triển 

nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân 

thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực khuyến 

nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Phân tích chính sách Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính 

sách và phương pháp luận trong hoạch định chính sách, cơ sở lý 

thuyết phân tích chính sách, các bước phân tích chính sách và 

phân tích tác động một số chính sách chủ yếu. Áp dụng được tri 

thức khoa học về chính sách công, phân tích chính sách vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp huy động và sử dụng 

nguồn lực cho phát triển kinh tế, hợp tác phát triển kinh tế và 

khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế. Vận dụng các kiến 

thức cơ bản và vai trò của tài chính công cũng như các chính 

sách tác động tới thị trường của các ngành kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc thu thập và phân tích, 

đánh giá một số chính sách chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, 

áp dụng để xây dựng kế hoạch, quản lý trong lĩnh vực kinh tế. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Thái độ: Sinh viên tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa gắn với các công việc, các lĩnh vực liên quan tới kinh 

tế. 

2.Ngành Quản lý kinh tế trình độ Đại học 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

4 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Tiếng Anh Bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

8 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Tin hoc̣ đaị cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Giáo duc̣ và truyền 

thông môi trường 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



12 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: Thị trường các yếu tố sản xuất; Phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị 

trường; Lựa chọn, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không 

chắc chắn; Hiệu quả Pareto, những khuyết tật của kinh tế thị 

trường và vai trò của chính phủ. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo 

yêu cầu của giảng viên. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

15 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Tâm lý quản lý - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

18 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3   Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Giáo dục thể chất  Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



23 Thương mại quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về an toàn và vệ sinh lao động 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Lịch sử kinh tế thế 

giới 

- Kiến thức: hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề về lịch sử 

kinh tế thế giới, kinh tế thế giới đang diễn ra trong thực tế. Vâṇ 

dụng các kiến thức đã học, vận dụng trong xử lý trong công việc.  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo về tình hình kinh tế xa ̃ hôị thế 

giới 

- Thái đô:̣ Quan tâm đến các vấn đề kinh tế viêṭ nam và thế giới; 

Đánh giá, phân tích và tranh luâṇ các vấn đề chính sách phát 

triển kinh tế. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Kinh tế hợp tác - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

27 Tài chính - tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Khoa học quản lý I Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



31 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Marketing căn bản 1 - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Nguyên lý kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

35 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Luật kinh tế  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

38 Kinh tế lượng căn bản Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Quản lý ngân sách 

nhà nước 

- Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công nghiệp, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

43 Phân tích lợi ích chi 

phí căn bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến lợi ích - chi phí căn bản 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Thị trường chứng 

khoán 

Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Quản lý khoa học - 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Xây dựng Chiến lược 

và kế hoạch phát triển  

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

48 Kinh tế và quản lý lao 

động  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết 

cơ bản và bài tập thực hành về  kinh tế và quản lý lao động nhằm 

sử dụng lao động có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế 

xã hội. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Tiếng Anh chuyên 

ngành cho Kinh tế 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

51 Giáo dục quốc phòng 

4 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

1 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Đấu thầu Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

quản lý đấu thầu và dự thầu; Nhận diện và giảm thiểu rủi ro 

trong đầu tư có liên quan đến đấu thầu.. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan đến công việc chuyên môn về đấu thầu nói riêng 

và kinh tế đầu tư nói chung. 

Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tuân 

thủ pháp luật. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Chuỗi giá tri ̣nông sản Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chuỗi giá trị nông sản 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Quản lý kinh tế 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Kinh tế lượng trong 

dự báo &PTKT 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các 

phương pháp và trình tự xây dựng, ước lượng, kiểm định,lựa 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



chọn và thực hiện dự báo cho các chuỗi số liệu kinh tế theo thời 

gian. Học phần trang bị các kỹ năng thu thập thông tin về chuỗi 

số liệu thời gian về kinh tế trên mạng internet và các nguồn khác, 

người học biết xây dựng và ước lượng, kiểm định cho các mô 

hình dự báo và thực hiện dự báo các chuỗi thời gian, sử dụng 

phần mềm chuyên dụng Eviews. Học phần tăng cường tính tích 

cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng môn học vào nghiên cứu và 

hoạt động thực tiễn của người học 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Giới thiệu lý thuyết 

trò chơi và ứng dụng 

Về kiến thức: Hiểu được các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế như cạnh tranh giữa các hãng độc quyền nhóm, giữa hãng và 

tổ chức công đoàn, giữa con người và các hoàn cảnh tự nhiên và 

vấn đề lợi ích trong sử dụng tài sản công,... 

Về kĩ năng: Vận dụng các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế  

Về thái độ, ý thức: Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



luận trên lớp; tổ chức độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn 

học. 

60 Khoa học quản lý II Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định  

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Quản lý rủi ro đầu tư Về kiến thức: - Áp dụng các kiến thức và công cụ quản lý rủi ro 

đầu tư trong xây dưṇg và phân tích chương trình phát triển và 

các dư ̣án phát triển kinh tế xa ̃hôị của điạ phương, của vùng và 

của quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức quản lý rủi ro đầu 

tư nhằm phân tích được các tình huống trong quản lý kinh tế để 

quản lý thành công các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương và quốc gia. 

Về kỹ năng:  

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong phân 

tích rủi ro đối với các hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện 

trong quản lý rủi ro đầu tư vào giải quyết các vấn đề trong các 

hoạt động phát triển kinh tế. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

63 Quản lý chương trình 

dự án 

Sinh viên hiểu về về quản lý dư ̣án phát triển và biết viết đề xuất 

dự án phát triển, lập kế hoạch thực hiện dự án phát triển và xây 

dựng quy trình quản lý giám sát và đánh giá dự án phát triển 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Đầu tư quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đầu tư quốc tế 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 

Về kiến thức:  - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế và kế hoạch như: Lập, phân tích, thẩm định các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tập 

đoàn, các dự án đầu tư trong và ngoài nước. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý các kế 

hoạch ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

- Vận dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch SXKD cho các loại 

hình doanh nghiệp.   

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế và kế hoạch để nâng 

cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

68 Quản lý thị trường bất 

động sản 

- Kiến thức: Kết thúc môn học này sinh viên nắm được những 

kiến thức cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản cũng 

như các vấn đề cần quan tâm trong việc quản lý quá trình hoạt 

động và vận hành của thị trường bất động sản bao gồm: thị 

trường đất nông – lâm nghiệp; thị trường đất đô thị và đất ở nông 

thôn; thị trường đất chuyên dùng và các loại đất khác. 

- Kỹ năng: Kết thúc học phần sinh viên áp dụng được các kiến 

thức của môn học vào việc quản lý các nội dung liên quan đến 

hoạt động của thị trường bất động sản, nâng cao kỹ năng phân 

tích giá cả, phân tích được thông tin trên thị trường bất động sản 

nói chung và thị trường đất nông – lâm nghiệp, đất ở đô thị - 

nông thôn nói riêng.  

- Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc 

phải quản lý thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh 

tế đất nước. Sinh viên có hứng thú và có đạo đức nghề nghiệp 

khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý bất động 

sản. Sinh viên luôn luôn mong muốn nâng cao vị trí nghề nghiệp 

và phấn đấu để thăng tiến trong tương lai. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Thị trường vốn đầu tư - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

71 Khóa luận tốt nghiệp 

chuyên ngành Quản 

lý kinh tế 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

72 Tài chính công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Kinh tế bảo hiểm - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các 

vấn đề chung về bảo hiểm, nội dung của các loại hình bảo hiểm 

(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm và bảo 

hiểm thương mại) từ nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển đến 

nội dung hoạt động, ý nghĩa và vai trò đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội trên phạm vi thế giới và ở Việt Nam;  

- Về kỹ năng, học phần cung cấp kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu 

các vấn đề về kinh tế bảo hiểm theo cách tiếp cận hệ thống;  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phải có ý 

thức và thái độ học tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải 

tham dự đủ số tiết theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm 

các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

74 Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội 

- Về kiến thức: Sinh viên giải thích được các nội dung cơ bản 

về dân số và phát triển dân số. 

• Sinh viên trình bầy và giải thích được mối quan hệ cơ bản giữa 

dân số và các vấn đề phát triển. 

- Về kỹ năng:  

• Sinh viên thực hiện bài tập nhóm,  

• Sinh viên thực hiện thu thập, phân tích thông tin, làm báo cáo 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



theo nhóm 

• Sinh viên thực hiện thuyết trình, thảo luận nhóm 

- Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

• Sinh viên tích cực tham dự lớp, tham gia thảo luận về các nội 

dung của môn học. 

• Sinh viên chủ động, có trách nhiệm thực hiện bài tập nhóm 

75 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3. Ngành Kinh tế tài chính trình độ Đại học 

 

3.1. Chuyên ngành Kinh tế tài chính 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Tin hoc̣ đaị cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



3 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Tâm lý học đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Sinh thái môi trường Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về sinh thái học bao gồm: (1) tác động qua lại giữa sinh vật 

và môi trường ở mức cá thể và quần thể; (2) khái niệm và các 

đặc trưng của quần xã; (3) thành phần, cấu trúc và động thái của 

một hệ sinh thái. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên 

những kiến thức để sinh viên có khả năng đánh giá hiện trạng, 

phân tích thành phần và động thái của hệ sinh thái; Học phần 

cũng nhằm giúp sinh viên có khả năng phân tích sự tương tác 

lẫn nhau giữa các sinh vật trong hệ sinh thái thông qua chuỗi, 

chuỗi thức ăn và các trao đổi năng lượng và chu trình địa hóa 

học và giúp học sinh có thể áp dụng kiến thức sinh thái trong 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bền vững 

phát triển 

10 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: Thị trường các yếu tố sản xuất; Phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị 

trường; Lựa chọn, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không 

chắc chắn; Hiệu quả Pareto, những khuyết tật của kinh tế thị 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trường và vai trò của chính phủ. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo 

yêu cầu của giảng viên. 

14 Nguyên lý thống kế 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



16 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Giáo dục thể chất  Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

21 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Nguyên lý phát triển 

cộng đồng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Tài chính - tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Kinh tế lượng căn bản Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Phân tích lợi ích - chi 

phí căn bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến lợi ích - chi phí căn bản 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

30 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

31 Lịch sử kinh tế thế 

giới 

- Kiến thức: hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề về lịch sử 

kinh tế thế giới, kinh tế thế giới đang diễn ra trong thực tế. Vâṇ 

dụng các kiến thức đã học, vận dụng trong xử lý trong công việc.  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo về tình hình kinh tế xa ̃ hôị thế 

giới 

- Thái đô:̣ Quan tâm đến các vấn đề kinh tế viêṭ nam và thế giới; 

Đánh giá, phân tích và tranh luâṇ các vấn đề chính sách phát 

triển kinh tế. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



34 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Quản trị rủi ro và bảo 

hiểm 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị rủi ro và bảo hiểm 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Tài chính công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

38 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Kinh tế đầu tư - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



40 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Thống kê doanh 

nghiệp 2 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Kế toán quản trị - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế tài chính 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

44 Luật kinh tế  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định  

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

47 Quản lý và phân tích 

hoạt động đầu tư 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý và phân tích đầu tư 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Kinh tế tiền tệ quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế tiền tệ quốc tế 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Tài chính doanh 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Tiếng Anh cho 

chuyên ngành Kinh tế 

tài chính 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

52 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

54 Kinh tế lượng trong 

dự báo và phân tích 

kinh tế 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các 

phương pháp và trình tự xây dựng, ước lượng, kiểm định,lựa 

chọn và thực hiện dự báo cho các chuỗi số liệu kinh tế theo thời 

gian. Học phần trang bị các kỹ năng thu thập thông tin về chuỗi 

số liệu thời gian về kinh tế trên mạng internet và các nguồn khác, 

người học biết xây dựng và ước lượng, kiểm định cho các mô 

hình dự báo và thực hiện dự báo các chuỗi thời gian, sử dụng 

phần mềm chuyên dụng Eviews. Học phần tăng cường tính tích 

cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng môn học vào nghiên cứu và 

hoạt động thực tiễn của người học 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Thực hành nghề 

nghiệp cho chuyên 

ngành Kinh tế tài 

chính 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Kế toán tài chính - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

57 Quản lý ngân sách 

nhà nước 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

ngân sách nhà nước, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp cơ 

bản của ngân sách/quản lý ngân sách nhà nước 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Thuế Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Thị trường vốn đầu tư - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

61 Chuyên đề đào tạo 

Giám đốc tài chính 

'- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

1 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Giao tiếp và hành vi 

trong tổ chức 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giao tiếp và các hành vi trong tổ 

chức 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 2 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Giới thiệu lý thuyết 

trò chơi và ứng dụng 

Về kiến thức: Hiểu được các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế như cạnh tranh giữa các hãng độc quyền nhóm, giữa hãng và 

tổ chức công đoàn, giữa con người và các hoàn cảnh tự nhiên và 

vấn đề lợi ích trong sử dụng tài sản công,... 

Về kĩ năng: Vận dụng các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế  

Về thái độ, ý thức: Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo 

luận trên lớp; tổ chức độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn 

học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Luật ngân sách - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

67 Thương mại quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại quốc tế 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Thương mại và phát 

triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại và phát triển 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Thị trường chứng 

khoán 2 

Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Kiểm toán căn bản  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

71 Khóa luận tốt nghiệp 

cho chuyên ngành 

KTTC 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

72 Kinh tế nông thôn Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về kinh tế 

nông thôn bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế nông thôn, 

tăng trưởng và phát triển trong nông thôn, tổ chức sản xuất – 

kinh trong khu vực nông thôn; phân bổ và sử dụng nguồn lực 

trong nông thôn; thị trường nông thôn, di cư, nông thôn trong 

mối quan hệ với thành thị, an sinh xã hội nông thôn. Học phần 

giúp người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo 

cáo có nội dung liên quan các chủ đề kinh tế nông thôn. Mặt 

khác, học phần giúp người học có thái độ chủ động trong học 

tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nông 

thôn 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



73 Kinh tế tài nguyên và 

môi trường 

- Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

74 Kinh doanh quốc tế 2 - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3.2. Chuyên ngành Kinh tế tài chính chất lượng cao 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Tiếng Anh nghe nói 1 This course provides learners with sentence structures, basic 

expressions in spoken language and vocabulary related to topics 

of celebrities, occupations, holidays, cities, wildlife, sports, 

9 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



entertainment, tourism, events to help learners consolidate and 

develop their listening and speaking skills in order to reach B1 

level. Also, it helps learners to distinguish sounds, apply correct 

pronunciation to sounds, words, sentences, conversations and 

use knowledge of the culture of English speaking countries to 

solve problems in new situations 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Tiếng Anh đọc viết 1 This course consists of 10 units about Jobs, Vacations, Cities, 

Wild life, Sports, Culture, Beliefs; Experiences, Food and 

Charity 

8 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Sinh thái môi trường - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Tiếng Anh nghe nói 2 This course provides learners with sentence structures, basic 

expressions in spoken language and vocabulary related to topics 

of celebrities, occupations, holidays, cities, wildlife, sports, 

entertainment, tourism, events to help learners consolidate and 

develop their listening and speaking skills in order to reach B1 

level. Also, it helps learners to distinguish sounds, apply correct 

7 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



pronunciation to sounds, words, sentences, conversations and 

use knowledge of the culture of English speaking countries to 

solve problems in new situations 

7 Tiếng Anh đọc viết 2 This course consists of 10 units about World Languages, 

Fashion, Life, Story, Home, Charity, Health, Space travel, 

Experiences and Adventures. Main languages items include 

vocabulary on the mentioned topics. Main grammar structures 

are tenses (present simple, present continuous, present perfect, 

past perfect, future, and present perfect continuous), clauses 

(time, reason, result, comparison and contrast) and aspects 

(active, passive). Main skills include analyzing questions before 

doing tasks, comprehending an ad, writing a letter for a certain 

kind of readers, understanding events and stories based on 

chronological signals, making plans, scanning for main ideas, 

listing information in a table/ chart, organizing ideas in a report, 

and predicting before reading 

6 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Véc tơ; tích vô hướng của hai véc tơ, hệ vectơ độc lập tuyến 

tính, phụ thuộc tuyến tính; ma trận, định thức, hệ phương trình 

tuyến tính; đạo hàm, vi phân và cực trị của hàm số một biến số; 

đạo hàm riêng, vi phân toàn phần của hàm nhiều biến, đạo hàm 

toàn phần và cực trị hàm nhiều biến. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



10 Tin học đại cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Giáo dục thể chất 

(chọn 2 trong 9 học 

phần): , , , , , , ,  

Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Tâm lý học đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Tiếng Anh chuyên 

ngành Kinh tế - tài 

chính 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

4 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

18 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Kinh tế lượng căn bản Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Luật kinh tế - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

23 Lịch sử kinh tế - Kiến thức: hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề về lịch sử 

kinh tế thế giới, kinh tế thế giới đang diễn ra trong thực tế. Vâṇ 

dụng các kiến thức đã học, vận dụng trong xử lý trong công việc.  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo về tình hình kinh tế xa ̃ hôị thế 

giới 

- Thái đô:̣ Quan tâm đến các vấn đề kinh tế viêṭ nam và thế giới; 

Đánh giá, phân tích và tranh luâṇ các vấn đề chính sách phát 

triển kinh tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

26 Nguyên lý thống kê  - Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Kỹ năng làm việc 

nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Kinh tế Việt Nam sau 

thời kỳ Đổi Mới 

'- Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát  

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

31 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Tài chính tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



34 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Giao tiếp và hành vi 

trong tổ chức 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giao tiếp và các hành vi trong tổ 

chức 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Luật ngân sách - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

39 Nguyên lý phát triển 

cộng đồng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

42 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Kế toán tài chính - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



44 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định  

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Phân tích lợi ích - chi 

phí căn bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến lợi ích - chi phí căn bản 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 2 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

47 Tài chính doanh 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Thương mại và phát 

triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại và phát triển 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Thương mại quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại quốc tế 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Thuế Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế tài chính 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Kinh tế lượng trong 

dự báo và phân tích 

kinh tế 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Kinh tế đầu tư - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

55 Quản lý ngân sách 

nhà nước 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

ngân sách nhà nước, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp cơ 

bản của ngân sách/quản lý ngân sách nhà nước 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Giới thiệu lý thuyết 

trò chơi và ứng dụng 

Về kiến thức: Hiểu được các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế như cạnh tranh giữa các hãng độc quyền nhóm, giữa hãng và 

tổ chức công đoàn, giữa con người và các hoàn cảnh tự nhiên và 

vấn đề lợi ích trong sử dụng tài sản công,... 

Về kĩ năng: Vận dụng các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế  

Về thái độ, ý thức: Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo 

luận trên lớp; tổ chức độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn 

học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Kinh tế tài chính CLC 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Thị trường vốn đầu tư - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

59 Kế toán quản trị - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Chuyên đề đào tạo 

Giám đốc tài chính 

'- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

1 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Quản lý dự án  Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

63 Tài chính công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Quản trị rủi ro và bảo 

hiểm 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị rủi ro và bảo hiểm 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Quản lý và phân tích 

hoạt động đầu tư 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý và phân tích hoạt động 

đầu tư 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Kinh tế tiền tệ quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế tiền tệ quốc tế 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Thị trường chứng 

khoán 2 

Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Kiểm toán căn bản - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Thống kê doanh 

nghiệp 2 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

71 Khóa luận tốt nghiệp 

chuyên ngành Kinh tế 

tài chính CLC 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

9 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



72 Kinh tế nông thôn Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về kinh tế 

nông thôn bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế nông thôn, 

tăng trưởng và phát triển trong nông thôn, tổ chức sản xuất – 

kinh trong khu vực nông thôn; phân bổ và sử dụng nguồn lực 

trong nông thôn; thị trường nông thôn, di cư, nông thôn trong 

mối quan hệ với thành thị, an sinh xã hội nông thôn. Học phần 

giúp người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo 

cáo có nội dung liên quan các chủ đề kinh tế nông thôn. Mặt 

khác, học phần giúp người học có thái độ chủ động trong học 

tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nông 

thôn 

3 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Kinh tế tài nguyên và 

môi trường 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế tài nguyên môi trường 

3 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

74 Kinh doanh quốc tế - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4. Ngành Kinh tế nông nghiệp trình độ đại học 

 

4.1. Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



giảng 

dạy 

1 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Tiếng Anh  bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

6 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

9 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: Thị trường các yếu tố sản xuất; Phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị 

trường; Lựa chọn, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không 

chắc chắn; Hiệu quả Pareto, những khuyết tật của kinh tế thị 

trường và vai trò của chính phủ. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo 

yêu cầu của giảng viên. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

12 Nguyên lý phát triển 

cộng đồng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Tin hoc̣ đaị cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Luật Kinh tế - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

16 Nguyên lý kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Sinh thái môi trường Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về sinh thái học bao gồm: (1) tác động qua lại giữa sinh vật 

và môi trường ở mức cá thể và quần thể; (2) khái niệm và các 

đặc trưng của quần xã; (3) thành phần, cấu trúc và động thái của 

một hệ sinh thái. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên 

những kiến thức để sinh viên có khả năng đánh giá hiện trạng, 

phân tích thành phần và động thái của hệ sinh thái; Học phần 

cũng nhằm giúp sinh viên có khả năng phân tích sự tương tác 

lẫn nhau giữa các sinh vật trong hệ sinh thái thông qua chuỗi, 

chuỗi thức ăn và các trao đổi năng lượng và chu trình địa hóa 

học và giúp học sinh có thể áp dụng kiến thức sinh thái trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bền vững 

phát triển 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Tâm lý học đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Giao tiếp và hành vi 

trong tổ chức 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giao tiếp và các hành vi trong tổ 

chức 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

27 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Trồng trọt cơ bản Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về 

mối quan hệ giữa cây trồng-khí hậu-đất trồng; vai trò của dinh 

dưỡng và kỹ thuật sử dụng phân bón hợp lý, dịch hại và quản lý 

dịch dại; từ đó hiểu nguyên lý và có thể xây dựng hệ thống cây 

trồng và công thức luân canh cây trồng có hiệu quả kinh tế cao 

và bền vững 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

31 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

32 Đại cương Phát triển 

Đông Nam Á 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về Đông Nam Á 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Kế toán tài chinh đại 

cương 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Bảo quản chế biến đại 

cương 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Giới trong PTNT Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới trong phát triển nông 

thôn; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân 

tích giới để xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các 

chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



bình đẳng giới, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông 

nghiệp, nông thôn 

36 Kinh tế  lượng căn 

bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Nhập môn chăn nuôi - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

40 Tài chính nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



42 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định 

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Phân tích thị trường 

nông nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến thị trường nông nghiệp; Giúp sinh viên có khả năng vận 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



dụng các phương pháp và công cụ phân tích thị trường vào các 

chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện tốt các 

vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý thức và 

thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Kinh tế đầu tư - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Marketing nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

49 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Chuỗi giá trị nông sản Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chuỗi giá trị nông sản 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Thống kê ngành nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về các yếu tố sản xuất nông 

nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và phân tích kết quả và hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về các yếu tố sản xuất nông 

nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và phân tích kết quả và hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp. 

- Về thái độ: Chủ động trong học tập và nghiên cứu liên quan 

đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Tiếng Anh chuyên 

ngành cho Kinh tế 

NN 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

53 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Phương pháp khuyến 

nông 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các phương 

pháp khuyến nông phù hợp trong từng điều kiện làm việc với 

từng nhóm đối tượng cụ thể;  

Về kỹ năng: Người hoc̣ thực hiện đươc̣ các phương pháp khuyến 

nông phổ biến; thành thaọ về các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết bài, tổ chức công việc khuyến nông…. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kỹ năng về phương pháp khuyến nông, nâng cao khả năng làm 

việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và phát triển 

nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân 

thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực khuyến 

nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

56 Quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: + Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản 

về quản lý rủi ro trong nông nghiệp gồm: Các khái niệm cơ bản, 

các loại rủi ro trong nông nghiệp, nguyên nhân, mức độ thiệt hại 

và ảnh hưởng của rủi ro xảy ra đối với hoạt động sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp, quy trình và biện pháp quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp.  

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp 

trong thu thập, phân tích thông tin phục vụ nhận diện, phân tích 

rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro trong nông nghiệp.  

+ Sử dụng thành thạo một phần mềm thông dụng trong phân tích 

rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Tài Chính Công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

58 Quản trị kinh doanh 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Thương mại quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại quốc tế 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Kinh tế nông nghiệp 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

62 Kinh tế nông hộ Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 

động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Tổ chức công tác 

khuyến nông căn bản 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

64 Quản lý hợp tác xã và 

doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Quản lý tài chính 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Kinh tế và quản lý lao 

động 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết 

cơ bản và bài tập thực hành về  kinh tế và quản lý lao động nhằm 

sử dụng lao động có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế 

xã hội. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Nguyên lý phát triển 

nông thôn 

Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Xây dựng chiến lược 

và kế hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

71 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

72 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Chính sách nông 

nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về chính 

sách nông nghiệp bao gồm những vấn đề cơ bản về khái niệm, 

cấu trúc, phân loại chính sách nông nghiệp; hoạch định chính 

sách nông nghiệp và chu trình của chính sách. Học phần giúp 

người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo cáo 

có nội dung liên quan các chủ đề chính sách trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn.. Mặt khác, học phần giúp người học có thái 

độ chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên 

quan tới kinh tế nông nghiệp 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

74 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

75 Thương mại và phát 

triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại và phát triển 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

76 Kinh tế vùng - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế vùng, phát triển kinh tế vùng 

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc về tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

77 Kinh tế nông thôn Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về kinh tế 

nông thôn bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế nông thôn, 

tăng trưởng và phát triển trong nông thôn, tổ chức sản xuất – 

kinh trong khu vực nông thôn; phân bổ và sử dụng nguồn lực 

trong nông thôn; thị trường nông thôn, di cư, nông thôn trong 

mối quan hệ với thành thị, an sinh xã hội nông thôn. Học phần 

giúp người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo 

cáo có nội dung liên quan các chủ đề kinh tế nông thôn. Mặt 

khác, học phần giúp người học có thái độ chủ động trong học 

tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nông 

thôn 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



78 Khóa luận tốt nghiệp Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

79 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

80 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

81 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn 

Cung cấp cho học viên kiến thức về nghiên cứu phát triển nông 

thôn, trang bị kỹ năng vận dụng kiến thức để thiết kế, tổ chức 

thực hiện nghiên cứu, áp dụng các phương pháp nghiên cứu, 

trình bày kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4.2. Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Tiếng Anh: kỹ năng 

nghe và nói 1 

This course provides learners with sentence structures, basic 

expressions in spoken language and vocabulary related to topics 

of celebrities, occupations, holidays, cities, wildlife, sports, 

entertainment, tourism, events to help learners consolidate and 

9 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



develop their listening and speaking skills in order to reach B1 

level. Also, it helps learners to distinguish sounds, apply correct 

pronunciation to sounds, words, sentences, conversations and 

use knowledge of the culture of English speaking countries to 

solve problems in new situations 

2 Tiếng Anh: kỹ năng 

đọc 1 

This course consists of 10 units about Jobs, Vacations, Cities, 

Wild life, Sports, Culture, Beliefs; Experiences, Food and 

Charity 

8 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Tin học đại cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

9 Tiếng Anh đọc viết 2 This course consists of 10 units about World Languages, 

Fashion, Life, Story, Home, Charity, Health, Space travel, 

Experiences and Adventures. Main languages items include 

vocabulary on the mentioned topics. Main grammar structures 

are tenses (present simple, present continuous, present perfect, 

past perfect, future, and present perfect continuous), clauses 

(time, reason, result, comparison and contrast) and aspects 

(active, passive). Main skills include analyzing questions before 

doing tasks, comprehending an ad, writing a letter for a certain 

kind of readers, understanding events and stories based on 

chronological signals, making plans, scanning for main ideas, 

listing information in a table/ chart, organizing ideas in a report, 

and predicting before reading 

6 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Tiếng Anh nghe nói 2 This course provides learners with sentence structures, basic 

expressions in spoken language and vocabulary related to topics 

of celebrities, occupations, holidays, cities, wildlife, sports, 

entertainment, tourism, events to help learners consolidate and 

develop their listening and speaking skills in order to reach B1 

level. Also, it helps learners to distinguish sounds, apply correct 

pronunciation to sounds, words, sentences, conversations and 

use knowledge of the culture of English speaking countries to 

solve problems in new situations 

7 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Giáo dục thể chất  Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Tiếng Anh chuyên 

ngành cho Kinh tế NN 

'Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung 

kiến thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế 

truyền thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế 

hỗn hợp; sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; 

cấu trúc thị trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh 

tế vĩ mô; Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và 

thương mại quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài 

báo, giáo trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp 

ở mức độ đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh 

trong trao đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

4 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Véc tơ; tích vô hướng của hai véc tơ, hệ vectơ độc lập tuyến 

tính, phụ thuộc tuyến tính; ma trận, định thức, hệ phương trình 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



tuyến tính; đạo hàm, vi phân và cực trị của hàm số một biến số; 

đạo hàm riêng, vi phân toàn phần của hàm nhiều biến, đạo hàm 

toàn phần và cực trị hàm nhiều biến. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

18 Nguyên lý phát triển 

cộng đồng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Sinh thái môi trường - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Tâm lý học đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Giao tiếp và hành vi 

trong tổ chức 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giao tiếp và các hành vi trong tổ 

chức 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



23 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Luật Kinh tế - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

27 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Trồng trọt cơ bản  Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



31 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Đại cương Phát triển 

Đông Nam Á 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về Đông Nam Á 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Kế toán tài chinh đại 

cương 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Bảo quản chế biến đại 

cương 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



35 Giới trong PTNT Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới trong phát triển nông 

thôn; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân 

tích giới để xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các 

chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo 

bình đẳng giới, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông 

nghiệp, nông thôn 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Kinh tế  lượng căn bản Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Kinh tế môi trường - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



39 Nhập môn chăn nuôi - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

42 Tài chính nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định  

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

47 Phân tích thị trường 

nông nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến thị trường nông nghiệp 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Kinh tế đầu tư - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

50 Marketing nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Thống kê ngành nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về các yếu tố sản xuất nông 

nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và phân tích kết quả và hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về các yếu tố sản xuất nông 

nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và phân tích kết quả và hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp. 

- Về thái độ: Chủ động trong học tập và nghiên cứu liên quan 

đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Nguyên lý kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

54 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



57 Phương pháp khuyến 

nông 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các phương 

pháp khuyến nông phù hợp trong từng điều kiện làm việc với 

từng nhóm đối tượng cụ thể;  

Về kỹ năng: Người hoc̣ thực hiện đươc̣ các phương pháp khuyến 

nông phổ biến; thành thaọ về các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết bài, tổ chức công việc khuyến nông…. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về phương pháp khuyến nông, nâng cao khả năng làm 

việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và phát triển 

nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân 

thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực khuyến 

nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: + Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản 

về quản lý rủi ro trong nông nghiệp gồm: Các khái niệm cơ bản, 

các loại rủi ro trong nông nghiệp, nguyên nhân, mức độ thiệt hại 

và ảnh hưởng của rủi ro xảy ra đối với hoạt động sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp, quy trình và biện pháp quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp.  

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp 

trong thu thập, phân tích thông tin phục vụ nhận diện, phân tích 

rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro trong nông nghiệp.  

+ Sử dụng thành thạo một phần mềm thông dụng trong phân tích 

rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



59 Tài Chính Công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Quản trị kinh doanh 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Thương mại quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại quốc tế 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Chuỗi giá trị nông sản Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chuỗi giá trị nông sản 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

64 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Kinh tế nông nghiệp 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Kinh tế nông hộ  Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 

động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



66 Tổ chức công tác 

khuyến nông căn bản 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Quản lý hợp tác xã và 

doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Quản lý tài chính nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

69 Kinh tế và quản lý lao 

động  

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và quản lý lao động 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Phát triển nông thôn Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

71 Xây dựng chiến lược 

và kế hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



72 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

74 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

75 Chính sách nông 

nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về chính 

sách nông nghiệp bao gồm những vấn đề cơ bản về khái niệm, 

cấu trúc, phân loại chính sách nông nghiệp; hoạch định chính 

sách nông nghiệp và chu trình của chính sách. Học phần giúp 

người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo cáo 

có nội dung liên quan các chủ đề chính sách trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn.. Mặt khác, học phần giúp người học có thái 

độ chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên 

quan tới kinh tế nông nghiệp 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



76 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

77 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

78 Thương mại và phát 

triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại và phát triển 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

79 Kinh tế vùng - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế vùng, phát triển kinh tế vùng 

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc về tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

2 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

80 Kinh tế nông thôn Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về kinh tế 

nông thôn bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế nông thôn, 

tăng trưởng và phát triển trong nông thôn, tổ chức sản xuất – 

kinh trong khu vực nông thôn; phân bổ và sử dụng nguồn lực 

trong nông thôn; thị trường nông thôn, di cư, nông thôn trong 

mối quan hệ với thành thị, an sinh xã hội nông thôn. Học phần 

giúp người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo 

cáo có nội dung liên quan các chủ đề kinh tế nông thôn. Mặt 

khác, học phần giúp người học có thái độ chủ động trong học 

tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nông 

thôn 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

81 Khóa luận tốt nghiệp Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

9 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

82 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

3 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

83 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

84 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn 

Về kiến thức: - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

3 9 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



vực kinh tế, đặc biệt là đầu tư như quản lý, kế hoạch hóa đầu tư, 

đánh giá kết quả và hiệu quả trong đầu tư. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý đầu tư 

ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô, quản lý đầu tư trong nước và 

quốc tế. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4.3. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

9 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Tin học đại cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



13 Nguyên lý kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Sinh thái môi trường Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về sinh thái học bao gồm: (1) tác động qua lại giữa sinh vật 

và môi trường ở mức cá thể và quần thể; (2) khái niệm và các 

đặc trưng của quần xã; (3) thành phần, cấu trúc và động thái của 

một hệ sinh thái. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



những kiến thức để sinh viên có khả năng đánh giá hiện trạng, 

phân tích thành phần và động thái của hệ sinh thái; Học phần 

cũng nhằm giúp sinh viên có khả năng phân tích sự tương tác 

lẫn nhau giữa các sinh vật trong hệ sinh thái thông qua chuỗi, 

chuỗi thức ăn và các trao đổi năng lượng và chu trình địa hóa 

học và giúp học sinh có thể áp dụng kiến thức sinh thái trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bền vững 

phát triển 

16 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Tâm lý quản lý - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

20 Hệ thống thông tin 

địa lý 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



23 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Khoa học quản lý I Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



27 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Trồng trọt cơ bản  Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về 

mối quan hệ giữa cây trồng-khí hậu-đất trồng; vai trò của dinh 

dưỡng và kỹ thuật sử dụng phân bón hợp lý, dịch hại và quản lý 

dịch dại; từ đó hiểu nguyên lý và có thể xây dựng hệ thống cây 

trồng và công thức luân canh cây trồng có hiệu quả kinh tế cao 

và bền vững 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Tài chính tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

31 Kinh tế lượng căn bản Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

35 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Chăn nuôi cơ bản - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Kinh tế đầu tư - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

41 Tài chính nông 

nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

45 Tiếng Anh chuyên 

ngành KT 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp. Giúp sinh viên 

có khả năng vận dụng các phương pháp và công cụ quản lý rủi 

ro trong nông nghiệp. Học viên có thể thực hiện tốt các vai 

trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý thức và thái 

đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Luật tài nguyên và 

môi trường 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Chính sách môi 

trường 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chính sách môi trường 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Phương pháp khuyến 

nông 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các phương 

pháp khuyến nông phù hợp trong từng điều kiện làm việc với 

từng nhóm đối tượng cụ thể;  

Về kỹ năng: Người hoc̣ thực hiện đươc̣ các phương pháp khuyến 

nông phổ biến; thành thaọ về các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết bài, tổ chức công việc khuyến nông…. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về phương pháp khuyến nông, nâng cao khả năng làm 

việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và phát triển 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân 

thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực khuyến 

nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

52 Marketing căn bản - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Kinh tế và quản lý tài 

nguyên rừng 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và quản lý rừng 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Phân tích lợi ích-chi 

phí căn bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến lợi ích - chi phí căn bản 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



56 Thực hành nghề 

nghiệp 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Kinh tế và quản lý lao 

động  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết 

cơ bản và bài tập thực hành về  kinh tế và quản lý lao động nhằm 

sử dụng lao động có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế 

xã hội. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Quản lý thị trường bất 

động sản 

- Kiến thức: Kết thúc môn học này sinh viên nắm được những 

kiến thức cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản cũng 

như các vấn đề cần quan tâm trong việc quản lý quá trình hoạt 

động và vận hành của thị trường bất động sản bao gồm: thị 

trường đất nông – lâm nghiệp; thị trường đất đô thị và đất ở nông 

thôn; thị trường đất chuyên dùng và các loại đất khác. 

- Kỹ năng: Kết thúc học phần sinh viên áp dụng được các kiến 

thức của môn học vào việc quản lý các nội dung liên quan đến 

hoạt động của thị trường bất động sản, nâng cao kỹ năng phân 

tích giá cả, phân tích được thông tin trên thị trường bất động sản 

nói chung và thị trường đất nông – lâm nghiệp, đất ở đô thị - 

nông thôn nói riêng.  

- Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc 

phải quản lý thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh 

tế đất nước. Sinh viên có hứng thú và có đạo đức nghề nghiệp 

khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý bất động 

sản. Sinh viên luôn luôn mong muốn nâng cao vị trí nghề nghiệp 

và phấn đấu để thăng tiến trong tương lai. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



59 Kinh tế và quản lý tài 

nguyên thủy sản 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và quản lý tài nguyên thủy 

sản 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Kinh tế và quản lý tài 

nguyên đất và nước 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và quản lý tài nguyên đất 

và nước 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Kinh tế và quản lý tài 

nguyên không thể tái 

tạo  

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và quản lý tài nguyên 

không thể tái tạo 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Đánh giá giá trị tài 

nguyên môi trường 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đánh giá giá trị tài nguyên môi 

trường 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Kinh tế và quản lý 

chất thải 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và quản lý chất thải 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

66 Kế toán doanh  

nghiệp thương mại và 

dịch vụ 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Xây dựng chiến lược 

và kế hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Khóa luận tốt nghiệp Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

69 Chính sách nông 

nghiệp 

Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về chính 

sách nông nghiệp bao gồm những vấn đề cơ bản về khái niệm, 

cấu trúc, phân loại chính sách nông nghiệp; hoạch định chính 

sách nông nghiệp và chu trình của chính sách. Học phần giúp 

người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo cáo 

có nội dung liên quan các chủ đề chính sách trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn.. Mặt khác, học phần giúp người học có thái 

độ chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên 

quan tới kinh tế nông nghiệp 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn 

Cung cấp cho học viên kiến thức về nghiên cứu phát triển nông 

thôn, trang bị kỹ năng vận dụng kiến thức để thiết kế, tổ chức 

thực hiện nghiên cứu, áp dụng các phương pháp nghiên cứu, 

trình bày kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

71 Phát triển nông thôn Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5. Ngành Kinh tế đầu tư trình độ Đại học 

 

5.1. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Tin học đại cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Tiếng anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

11 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: Thị trường các yếu tố sản xuất; Phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị 

trường; Lựa chọn, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không 

chắc chắn; Hiệu quả Pareto, những khuyết tật của kinh tế thị 

trường và vai trò của chính phủ. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo 

yêu cầu của giảng viên. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Lý thuyết phát triển - Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

21 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Tài chính - tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Kinh tế đầu tư I - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

26 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Phân tích lợi ích chi 

phí căn bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến lợi ích - chi phí căn bản 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

31 Khoa học quản lý I Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Kinh tế hợp tác - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



34 Lịch sử kinh tế thế 

giới 

- Kiến thức: hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề về lịch sử 

kinh tế thế giới, kinh tế thế giới đang diễn ra trong thực tế. Vâṇ 

dụng các kiến thức đã học, vận dụng trong xử lý trong công việc.  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo về tình hình kinh tế xa ̃ hôị thế 

giới 

- Thái đô:̣ Quan tâm đến các vấn đề kinh tế viêṭ nam và thế giới; 

Đánh giá, phân tích và tranh luâṇ các vấn đề chính sách phát 

triển kinh tế. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Tâm lý quản lý - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Thống kê kinh tế - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Kinh tế  lượng căn 

bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Tài chính công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Kinh tế đầu tư II - Vận dụng được các lý thuyết về kinh tế trong quản lý các hoạt 

động đầu tư để ra quyết định phù hợp; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về quản lý, điều 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



hành các hoạt động về kinh tế đầu tư vào trong công tác quản lý 

kinh tế hướng tới đề xuất giải pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải 

quyết các vấn đề về kinh tế đầu tư trong các hoạt động phát triển 

kinh tế, khởi nghiệp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



44 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Marketing căn bản I - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

47 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Kinh tế bảo hiểm - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các 

vấn đề chung về bảo hiểm, nội dung của các loại hình bảo hiểm 

(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm và bảo 

hiểm thương mại) từ nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển đến 

nội dung hoạt động, ý nghĩa và vai trò đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội trên phạm vi thế giới và ở Việt Nam;  

- Về kỹ năng, học phần cung cấp kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu 

các vấn đề về kinh tế bảo hiểm theo cách tiếp cận hệ thống;  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phải có ý 

thức và thái độ học tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải 

tham dự đủ số tiết theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm 

các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

50 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Tiếng Anh chuyên 

ngành cho Kinh tế 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



53 Lập và phân tích dự 

án đầu tư 

Sinh viên hiểu về các khái niệm liên quan đến dự án đầu tư. Xác 

định được ý tưởng dự án và viết một đề xuất dự án đầu tư  

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Luật đầu tư - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định 

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Kinh tế lượng trong 

dự báo và PT Kinh tế 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các 

phương pháp và trình tự xây dựng, ước lượng, kiểm định,lựa 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



chọn và thực hiện dự báo cho các chuỗi số liệu kinh tế theo thời 

gian. Học phần trang bị các kỹ năng thu thập thông tin về chuỗi 

số liệu thời gian về kinh tế trên mạng internet và các nguồn khác, 

người học biết xây dựng và ước lượng, kiểm định cho các mô 

hình dự báo và thực hiện dự báo các chuỗi thời gian, sử dụng 

phần mềm chuyên dụng Eviews. Học phần tăng cường tính tích 

cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng môn học vào nghiên cứu và 

hoạt động thực tiễn của người học 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Thị trường vốn đầu tư - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Đấu thầu Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

quản lý đấu thầu và dự thầu; Nhận diện và giảm thiểu rủi ro 

trong đầu tư có liên quan đến đấu thầu.. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan đến công việc chuyên môn về đấu thầu nói riêng 

và kinh tế đầu tư nói chung. 

Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tuân 

thủ pháp luật. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Kinh tế đầu tư 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

60 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 

Về kiến thức:  - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế và kế hoạch như: Lập, phân tích, thẩm định các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tập 

đoàn, các dự án đầu tư trong và ngoài nước. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý các kế 

hoạch ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

- Vận dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch SXKD cho các loại 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



hình doanh nghiệp.   

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế và kế hoạch để nâng 

cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

62 Giới thiệu lý thuyết 

trò chơi và ứng dụng 

Về kiến thức: Hiểu được các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế như cạnh tranh giữa các hãng độc quyền nhóm, giữa hãng và 

tổ chức công đoàn, giữa con người và các hoàn cảnh tự nhiên và 

vấn đề lợi ích trong sử dụng tài sản công,... 

Về kĩ năng: Vận dụng các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế  

Về thái độ, ý thức: Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo 

luận trên lớp; tổ chức độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn 

học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Kinh tế các ngành sản 

xuất 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức 

cơ bản về sử dụng nguồn lực trong các ngành sản xuất vật chất 

như ngành nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng trong phát 

triển kinh tế xã hội. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan các vấn đề kinh tế trong quá trình phát triển của 

các ngành sản xuất. Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, 

quản lí trong các ngành sản xuất vật chất trong lĩnh vực kinh tế 

phát triển. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức các vấn 

đề có liên quan đến kinh tế các ngành sản xuất để giải quyết các 

công việc và nâng cao trình độ chuyên môn. Có tinh thần trách 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề 

trong lĩnh vực kinh tế các ngành nông, công, thương mại dịch 

vụ 

63 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Quản lý rủi ro đầu tư Về kiến thức: - Áp dụng các kiến thức và công cụ quản lý rủi ro 

đầu tư trong xây dưṇg và phân tích chương trình phát triển và 

các dư ̣án phát triển kinh tế xa ̃hôị của điạ phương, của vùng và 

của quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức quản lý rủi ro đầu 

tư nhằm phân tích được các tình huống trong quản lý kinh tế để 

quản lý thành công các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương và quốc gia. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong phân 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tích rủi ro đối với các hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện 

trong quản lý rủi ro đầu tư vào giải quyết các vấn đề trong các 

hoạt động phát triển kinh tế. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

65 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Thẩm định dự án đầu 

tư 1 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thẩm định dự án đầu tư 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Đầu tư quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đầu tư quốc tế 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Quản lý và điều hành 

doanh nghiệp 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý và điều hành doanh nghiệp 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Phân tích thông tin kế 

toán cho đầu tư 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội 

- Về kiến thức: Sinh viên giải thích được các nội dung cơ bản 

về dân số và phát triển dân số. 

• Sinh viên trình bầy và giải thích được mối quan hệ cơ bản giữa 

dân số và các vấn đề phát triển. 

- Về kỹ năng:  

• Sinh viên thực hiện bài tập nhóm,  

• Sinh viên thực hiện thu thập, phân tích thông tin, làm báo cáo 

theo nhóm 

• Sinh viên thực hiện thuyết trình, thảo luận nhóm 

- Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

• Sinh viên tích cực tham dự lớp, tham gia thảo luận về các nội 

dung của môn học. 

• Sinh viên chủ động, có trách nhiệm thực hiện bài tập nhóm 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

71 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

72 Quản lý thị trường bất 

động sản 

- Kiến thức: Kết thúc môn học này sinh viên nắm được những 

kiến thức cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản cũng 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



như các vấn đề cần quan tâm trong việc quản lý quá trình hoạt 

động và vận hành của thị trường bất động sản bao gồm: thị 

trường đất nông – lâm nghiệp; thị trường đất đô thị và đất ở nông 

thôn; thị trường đất chuyên dùng và các loại đất khác. 

- Kỹ năng: Kết thúc học phần sinh viên áp dụng được các kiến 

thức của môn học vào việc quản lý các nội dung liên quan đến 

hoạt động của thị trường bất động sản, nâng cao kỹ năng phân 

tích giá cả, phân tích được thông tin trên thị trường bất động sản 

nói chung và thị trường đất nông – lâm nghiệp, đất ở đô thị - 

nông thôn nói riêng.  

- Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc 

phải quản lý thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh 

tế đất nước. Sinh viên có hứng thú và có đạo đức nghề nghiệp 

khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý bất động 

sản. Sinh viên luôn luôn mong muốn nâng cao vị trí nghề nghiệp 

và phấn đấu để thăng tiến trong tương lai. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

74 Thị trường giá cả Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

75 Thị trường chứng 

khoán 

Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

76 Khóa luận tốt nghiệp 

chuyên ngành Kinh tế 

đầu tư 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

77 Quản lý khoa học - 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

78 Quản lý Nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

79 Phân tích chính sách Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính 

sách và phương pháp luận trong hoạch định chính sách, cơ sở lý 

thuyết phân tích chính sách, các bước phân tích chính sách và 

phân tích tác động một số chính sách chủ yếu. Áp dụng được tri 

thức khoa học về chính sách công, phân tích chính sách vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp huy động và sử dụng 

nguồn lực cho phát triển kinh tế, hợp tác phát triển kinh tế và 

khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế. Vận dụng các kiến 

thức cơ bản và vai trò của tài chính công cũng như các chính 

sách tác động tới thị trường của các ngành kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc thu thập và phân tích, 

đánh giá một số chính sách chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, 

áp dụng để xây dựng kế hoạch, quản lý trong lĩnh vực kinh tế. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Thái độ: Sinh viên tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa gắn với các công việc, các lĩnh vực liên quan tới kinh 

tế. 

5.2. Chuyên ngành Kế  hoạch và đầu tư 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Tin học đại cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

5 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Tiếng anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

9 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Kinh tế vi mô II - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên phân tích các 

lý thuyết về: Thị trường các yếu tố sản xuất; Phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị 

trường; Lựa chọn, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không 

chắc chắn; Hiệu quả Pareto, những khuyết tật của kinh tế thị 

trường và vai trò của chính phủ. 

- Về kỹ năng, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy 

sâu hơn trước một vấn đề kinh tế; vận dụng các quy luật kinh tế 

vào thực tiễn; lý giải những hành vi ứng xử của các tác nhân 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trong nền kinh tế và đánh giá vai trò của chính phủ. 

- Về thái độ học tập, sinh viên hiểu và có ý thức và thái độ học 

tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết 

theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo 

yêu cầu của giảng viên. 

12 Kinh tế vĩ mô II - Về kiến thức: sinh viên có thể phân tích và vận dụng các 

nguyên lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tăng trưởng kinh tế, đầu 

tư quốc tế, các vấn đề việc làm và thu nhập, thương mại quốc 

tế, hoạch định các chính sách kinh tế ổn định kinh tế vi ̃mô…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

15 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Lý thuyết phát triển - Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



22 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Nguyên lý đầu tư Về kiến thức: - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế, đặc biệt là đầu tư như quản lý, kế hoạch hóa đầu tư, 

đánh giá kết quả và hiệu quả trong đầu tư. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý đầu tư 

ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô, quản lý đầu tư trong nước và 

quốc tế. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

24 Tài chính - tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

28 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Khoa học quản lý 1 Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

31 Kinh tế hợp tác - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



32 Lịch sử kinh tế thế 

giới 

- Kiến thức: hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề về lịch sử 

kinh tế thế giới, kinh tế thế giới đang diễn ra trong thực tế. Vâṇ 

dụng các kiến thức đã học, vận dụng trong xử lý trong công việc.  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo về tình hình kinh tế xa ̃ hôị thế 

giới 

- Thái đô:̣ Quan tâm đến các vấn đề kinh tế viêṭ nam và thế giới; 

Đánh giá, phân tích và tranh luâṇ các vấn đề chính sách phát 

triển kinh tế. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Kinh tế  lượng căn 

bản 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Toán kinh tế Hiểu kiến thức toán và các thuật toán kinh tế tối ưu cơ bản; Vận 

dụng kiến thức toán học trong phân tích các vấn đề kinh tế bằng 

các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô nhằm nắm 

bắt sâu hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế; Vận dụng 

công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong sản 

xuất nông nghiệp và doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra trong tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. 

Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo luận trên lớp; tổ chức 

độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

37 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Thống kê kinh tế - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Tài chính công - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Marketing căn bản 1 - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



42 Kế toán tài chính - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Tiếng Anh chuyên 

ngành cho kinh tế 

Học phần nhằm giúp sinh viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến  khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. 

Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần này giúp sinh viên 

có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, biết tìm và xử lý 

thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến thức mới. 

46 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



48 Lập và phân tích dự 

án đầu tư 

Sinh viên hiểu về các khái niệm liên quan đến dự án đầu tư. Xác 

định được ý tưởng dự án và viết một đề xuất dự án đầu tư  

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Kinh tế bảo hiểm - Về kiến thức, học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống các 

vấn đề chung về bảo hiểm, nội dung của các loại hình bảo hiểm 

(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm và bảo 

hiểm thương mại) từ nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển đến 

nội dung hoạt động, ý nghĩa và vai trò đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội trên phạm vi thế giới và ở Việt Nam;  

- Về kỹ năng, học phần cung cấp kỹ năng tổng hợp, nghiên cứu 

các vấn đề về kinh tế bảo hiểm theo cách tiếp cận hệ thống;  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phải có ý 

thức và thái độ học tập tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải 

tham dự đủ số tiết theo quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm 

các bài tập theo yêu cầu của giảng viên 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Luật đầu tư  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định  

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Kinh tế lượng trong 

dự báo và PT Kinh tế 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các 

phương pháp và trình tự xây dựng, ước lượng, kiểm định,lựa 

chọn và thực hiện dự báo cho các chuỗi số liệu kinh tế theo thời 

gian. Học phần trang bị các kỹ năng thu thập thông tin về chuỗi 

số liệu thời gian về kinh tế trên mạng internet và các nguồn khác, 

người học biết xây dựng và ước lượng, kiểm định cho các mô 

hình dự báo và thực hiện dự báo các chuỗi thời gian, sử dụng 

phần mềm chuyên dụng Eviews. Học phần tăng cường tính tích 

cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng môn học vào nghiên cứu và 

hoạt động thực tiễn của người học 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 

Về kiến thức:  - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế và kế hoạch như: Lập, phân tích, thẩm định các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tập 

đoàn, các dự án đầu tư trong và ngoài nước. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý các kế 

hoạch ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

- Vận dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch SXKD cho các loại 

hình doanh nghiệp.   

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế và kế hoạch để nâng 

cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

55 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Kế hoạch và đầu tư 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

57 Đấu thầu Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

quản lý đấu thầu và dự thầu; Nhận diện và giảm thiểu rủi ro 

trong đầu tư có liên quan đến đấu thầu.. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan đến công việc chuyên môn về đấu thầu nói riêng 

và kinh tế đầu tư nói chung. 

Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tuân 

thủ pháp luật. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Giới thiệu lý thuyết 

trò chơi và ứng dụng 

Về kiến thức: Hiểu được các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế như cạnh tranh giữa các hãng độc quyền nhóm, giữa hãng và 

tổ chức công đoàn, giữa con người và các hoàn cảnh tự nhiên và 

vấn đề lợi ích trong sử dụng tài sản công,... 

Về kĩ năng: Vận dụng các mô hình lí thuyết của trò chơi vào 

phân tích các vấn đề đối kháng hoặc có sự tương tác trong kinh 

tế  

Về thái độ, ý thức: Sinh viên nhiệt tình tiếp thu, tham gia thảo 

luận trên lớp; tổ chức độc lập được nghiên cứu ứng dụng môn 

học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Phân tích thông tin kế 

toán cho đầu tư 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

60 Thị trường vốn đầu tư - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội 

- Về kiến thức: Sinh viên giải thích được các nội dung cơ bản 

về dân số và phát triển dân số. 

• Sinh viên trình bầy và giải thích được mối quan hệ cơ bản giữa 

dân số và các vấn đề phát triển. 

- Về kỹ năng:  

• Sinh viên thực hiện bài tập nhóm,  

• Sinh viên thực hiện thu thập, phân tích thông tin, làm báo cáo 

theo nhóm 

• Sinh viên thực hiện thuyết trình, thảo luận nhóm 

- Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

• Sinh viên tích cực tham dự lớp, tham gia thảo luận về các nội 

dung của môn học. 

• Sinh viên chủ động, có trách nhiệm thực hiện bài tập nhóm 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Quản lý rủi ro đầu tư Về kiến thức: - Áp dụng các kiến thức và công cụ quản lý rủi ro 

đầu tư trong xây dưṇg và phân tích chương trình phát triển và 

các dư ̣án phát triển kinh tế xa ̃hôị của điạ phương, của vùng và 

của quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức quản lý rủi ro đầu 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tư nhằm phân tích được các tình huống trong quản lý kinh tế để 

quản lý thành công các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương và quốc gia. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong phân 

tích rủi ro đối với các hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện 

trong quản lý rủi ro đầu tư vào giải quyết các vấn đề trong các 

hoạt động phát triển kinh tế. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

63 Thị trường chứng 

khoán 

Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Thẩm định dự án đầu 

tư 1 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thẩm định dự án đầu tư 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



66 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Đầu tư quốc tế Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đầu tư quốc tế 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Quản lý thị trường bất 

động sản 

- Kiến thức: Kết thúc môn học này sinh viên nắm được những 

kiến thức cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản cũng 

như các vấn đề cần quan tâm trong việc quản lý quá trình hoạt 

động và vận hành của thị trường bất động sản bao gồm: thị 

trường đất nông – lâm nghiệp; thị trường đất đô thị và đất ở nông 

thôn; thị trường đất chuyên dùng và các loại đất khác. 

- Kỹ năng: Kết thúc học phần sinh viên áp dụng được các kiến 

thức của môn học vào việc quản lý các nội dung liên quan đến 

hoạt động của thị trường bất động sản, nâng cao kỹ năng phân 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tích giá cả, phân tích được thông tin trên thị trường bất động sản 

nói chung và thị trường đất nông – lâm nghiệp, đất ở đô thị - 

nông thôn nói riêng.  

- Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc 

phải quản lý thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh 

tế đất nước. Sinh viên có hứng thú và có đạo đức nghề nghiệp 

khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý bất động 

sản. Sinh viên luôn luôn mong muốn nâng cao vị trí nghề nghiệp 

và phấn đấu để thăng tiến trong tương lai. 

69 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

70 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



71 Kinh tế thương mại 

dịch vụ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế thương mại dịch vụ trong phân tích các vấn đề 

kinh tế. Vận dụng được các nguyên tắc kinh tế học sản xuất, 

kinh tế thương mại dịch vụ để ra quyết định, phân tích hiệu quả 

kinh tế của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các tổ chức 

kinh tế trong ngành thương mại dịch vụ và đề xuất giải pháp 

nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được thu thập, phân tích thông 

tin để ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ của nền kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên nhận thức được những ảnh hưởng của kinh 

tế, xã hội, môi trường, cung - cầu đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

72 Khóa luận tốt nghiệp 

chuyên ngành Kế 

hoạch và đầu tư 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

73 Quản lý khoa học - 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

74 Kinh tế các ngành sản 

xuất 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức 

cơ bản về sử dụng nguồn lực trong các ngành sản xuất vật chất 

như ngành nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng trong phát 

triển kinh tế xã hội. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan các vấn đề kinh tế trong quá trình phát triển của 

các ngành sản xuất. Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, 

quản lí trong các ngành sản xuất vật chất trong lĩnh vực kinh tế 

phát triển. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức các vấn 

đề có liên quan đến kinh tế các ngành sản xuất để giải quyết các 

công việc và nâng cao trình độ chuyên môn. Có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trong lĩnh vực kinh tế các ngành nông, công, thương mại dịch 

vụ 

75 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6. Ngành Phát triển nông thôn trình độ Đại học 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



4 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Xã hội học đại cương 

1 

Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Sinh thái môi trường Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về sinh thái học bao gồm: (1) tác động qua lại giữa sinh vật 

và môi trường ở mức cá thể và quần thể; (2) khái niệm và các 

đặc trưng của quần xã; (3) thành phần, cấu trúc và động thái của 

một hệ sinh thái. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên 

những kiến thức để sinh viên có khả năng đánh giá hiện trạng, 

phân tích thành phần và động thái của hệ sinh thái; Học phần 

cũng nhằm giúp sinh viên có khả năng phân tích sự tương tác 

lẫn nhau giữa các sinh vật trong hệ sinh thái thông qua chuỗi, 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



chuỗi thức ăn và các trao đổi năng lượng và chu trình địa hóa 

học và giúp học sinh có thể áp dụng kiến thức sinh thái trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bền vững 

phát triển 

9 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Tin hoc̣ đaị cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Kinh tế vi mô 1 - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Kinh tế vĩ mô 1 - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Nuôi trồng thủy sản 

đại cương 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

16 Trồng trọt cơ bản  Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về 

mối quan hệ giữa cây trồng-khí hậu-đất trồng; vai trò của dinh 

dưỡng và kỹ thuật sử dụng phân bón hợp lý, dịch hại và quản lý 

dịch dại; từ đó hiểu nguyên lý và có thể xây dựng hệ thống cây 

trồng và công thức luân canh cây trồng có hiệu quả kinh tế cao 

và bền vững 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Chăn nuôi cơ bản - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Giáo dục thể chất  Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Cơ sở Toán cho các 

nhà kinh tế 2 

Sau khi học học phần này người học nắm được những kiến thức 

cơ bản các phép tính  tích phân hàm số một biến số. phát hiện 

được tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, giải thích 

được cách thức thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa 

trên số liệu mẫu, qua đó áp dụng tri thức khoa học về thống kê 

vào lĩnh vực chuyên ngành; có tư duy logic để phát hiện và giải 

quyết các vấn đề liên quan trong chuyên ngành và trong thực tế. 

Người học có khả năng hiểu, vận dụng các kiến thức toán học 

đã được học vào các tình huống tính toán gặp phải trong các 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



môn học chuyên ngành và trong thực tế. có thể làm việc độc lập 

và tự học sau khi ra trường 

20 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Quản trị kinh doanh 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Nguyên lý kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

24 Tài chính - tiền tệ - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn 

Cung cấp cho học viên kiến thức về nghiên cứu phát triển nông 

thôn, trang bị kỹ năng vận dụng kiến thức để thiết kế, tổ chức 

thực hiện nghiên cứu, áp dụng các phương pháp nghiên cứu, 

trình bày kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



27 Kỹ năng đào tạo người 

lớn tuổi 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụngphương pháp xây dựng, tổ chức 

chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cho người lớn trong các 

chương trình đào tạo khuyến nông 

- Về kỹ năng: Thực hiện chính xác các kỹ năng tổ chức chương 

trình đào tạo cho người lớn trong các chương trình đào tạo 

khuyến nông. 

- Về thái độ: Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện 

bài tập nhóm; Tiếp nhận và phản biện lại các thông tin được 

truyền đạt từ giảng viên và các thành viên trong nhóm. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Luật kinh tế  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



31 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Kinh tế và quản lý lao 

động  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết 

cơ bản và bài tập thực hành về  kinh tế và quản lý lao động nhằm 

sử dụng lao động có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế 

xã hội. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Bảo quản chế biến đại 

cương 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

36 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Thú y cơ bản Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



40 Kinh tế nông thôn Học phần nhằm giúp người học đạt được kiến thức về kinh tế 

nông thôn bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế nông thôn, 

tăng trưởng và phát triển trong nông thôn, tổ chức sản xuất – 

kinh trong khu vực nông thôn; phân bổ và sử dụng nguồn lực 

trong nông thôn; thị trường nông thôn, di cư, nông thôn trong 

mối quan hệ với thành thị, an sinh xã hội nông thôn. Học phần 

giúp người học có kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo 

cáo có nội dung liên quan các chủ đề kinh tế nông thôn. Mặt 

khác, học phần giúp người học có thái độ chủ động trong học 

tập, nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nông 

thôn 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Kinh tế  lượng căn bản Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của 

kinh tế lượng, phương pháp ước lượng OLS với 2 biến và đa 

biến. Người học tích cực, chủ động và sáng tạo ứng dụng bước 

đầu môn học vào giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Marketing căn bản 1 - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

44 Tài chính nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Thống kê ngành nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về các yếu tố sản xuất nông 

nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và phân tích kết quả và hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về các yếu tố sản xuất nông 

nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và phân tích kết quả và hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp. 

- Về thái độ: Chủ động trong học tập và nghiên cứu liên quan 

đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Tiếng Anh chuyên 

ngành cho Kinh tế 

Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

48 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Phương pháp khuyến 

nông 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các phương 

pháp khuyến nông phù hợp trong từng điều kiện làm việc với 

từng nhóm đối tượng cụ thể;  

Về kỹ năng: Người hoc̣ thực hiện đươc̣ các phương pháp khuyến 

nông phổ biến; thành thaọ về các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết bài, tổ chức công việc khuyến nông…. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về phương pháp khuyến nông, nâng cao khả năng làm 

việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và phát triển 

nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân 

thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực khuyến 

nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Giới trong phát triển 

nông thôn 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới trong phát triển nông 

thôn; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân 

tích giới để xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các 

chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo 

bình đẳng giới, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông 

nghiệp, nông thôn 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Kinh tế học sản xuất Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Cơ khí đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Thị trường giá cả Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Marketing nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Thực hành nghề 

nghiệp chuyên ngành 

Phát triển nông thôn 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 
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dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

59 Bảo vệ thực vật đại 

cương 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 
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60 Kinh tế quốc tế - Về kiến thức: sinh viên phân tích tình hình các quan hệ kinh tế 

quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vận dụng được các học thuyết 

cơ bản kinh tế quốc tế để dự đoán các lợi thế của từng quốc gia 

trong nền kinh tế thế giới, từ đó có thể phác họa được một số 

mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng kiến thức 

trong thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc 

tế và sự hội nhập của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: sinh viên khái quát được những kiến thức cơ bản 

về tóm tắt, tổng hợp các vấn đề về kinh tế quốc tế và có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dựa trên các giả 

định đặt ra và đưa ra kết quả dự kiến. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): sinh 

viên tranh luận đến các chính sách kinh tế trong và ngoài nước, 

có khả năng tự nghiên cứu để phân tích trong các vấn đề kinh tế 

trong nước và quốc tế. 
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61 Tổ chức công tác 

khuyến nông  căn bản 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 
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triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

62 Phát triển nông thôn Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 
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63 Xây dựng Chiến lược 

và kế hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 
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chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Quản lý dự án phát 

triển nông thôn 

Sinh viên hiểu về về quản lý dư ̣án phát triển và biết viết đề xuất 

dự án phát triển, lập kế hoạch thực hiện dự án phát triển và xây 

dựng quy trình quản lý giám sát và đánh giá dự án phát triển 
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65 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 
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66 Quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về  Những vấn đề cơ 

bản về quản lý tài nguyên môi trường; Các công cụ quản lý ô 

nhiễm môi trường; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Đánh giá giá 

trị tài nguyên môi trường; Chính sách quản lý tài nguyên môi 

trường ở Việt Nam và một số nước trên thế giới 
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67 Kinh tế nông hộ  Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 
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động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Quy hoạch và bố trí 

dân cư 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về quy hoạch và 

bố trí dân cư, 

 - Về kỹ năng: Thực hiện được công tác thiết kế, quy hoạch và 

bố trí dân cư phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

  - Về thái độ học tập: Phối hợp với các thành viên trong nhóm 

thực hiện bài tập nhóm; Tiếp nhận và phản biện lại các thông tin 

được truyền đạt từ giảng viên và các thành viên trong nhóm 
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69 Kinh tế đất Kiến thức: Nâng cao nhận thức của người người học về giá trị 

tài nguyên đất, nắm vững những kiến thức căn bản về giá trị 

kinh tế tài nguyên đất, các vấn đề về thị trường và hiệu quả kinh 

tế tài nguyên đất. 

Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới tài nguyên đất; Có khả năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm và quản lý nhóm 
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70 Quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: + Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản 

về quản lý rủi ro trong nông nghiệp gồm: Các khái niệm cơ bản, 

các loại rủi ro trong nông nghiệp, nguyên nhân, mức độ thiệt hại 

và ảnh hưởng của rủi ro xảy ra đối với hoạt động sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp, quy trình và biện pháp quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp.  

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong quản lý rủi ro trong 

nông nghiệp ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp 

trong thu thập, phân tích thông tin phục vụ nhận diện, phân tích 

rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro trong nông nghiệp.  

+ Sử dụng thành thạo một phần mềm thông dụng trong phân tích 

rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 
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71 Khóa luận tốt nghiệp 

chuyên ngành Phát 

triển nông thôn 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 
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đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

72 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Quản lý khoa học - 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

74 Kinh tế các ngành sản 

xuất 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức 

cơ bản về sử dụng nguồn lực trong các ngành sản xuất vật chất 

như ngành nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng trong phát 

triển kinh tế xã hội. 

Về kỹ năng: Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội 

dung liên quan các vấn đề kinh tế trong quá trình phát triển của 

các ngành sản xuất. Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, 

quản lí trong các ngành sản xuất vật chất trong lĩnh vực kinh tế 

phát triển. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức các vấn 

đề có liên quan đến kinh tế các ngành sản xuất để giải quyết các 

công việc và nâng cao trình độ chuyên môn. Có tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề 

trong lĩnh vực kinh tế các ngành nông, công, thương mại dịch 

vụ 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7. Ngành Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trình độ Đại học 

  

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Tin học đại cương Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Cơ sở toán cho các 

nhà kinh tế 1 

Sau khi học học phần này, người học đạt được các kiến thức cơ 

bản của đại số tuyến tính (hệ phương trình tuyến tính, ma trận, 

định thức, vectơ, …)  và giải tích ( hàm số một biến số và hàm 

số nhiều biến số), hình thành thói quen tư duy logic khi giải 

quyết các vấn đề gặp phải trong các môn học chuyên ngành và 

trong thực tế; ý thức được lợi ích của việc hiểu biết các mô hình 

toán; có thể làm việc độc lập và tự học sau khi ra trường. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Kinh tế vi mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Tâm lý học đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Tiếng anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Kinh tế vĩ mô I - Về kiến thức: sinh viên có thể tổng hợp và đánh giá các nguyên 

lý cơ bản về kinh tế hoc̣ vi ̃mô (tổng sản phẩm và thu nhập quốc 

dân, chính sách vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng…..) 

để ra quyết định trong cuộc sống. 

- Về kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thu thập thông tin, so sánh 

nhiều chiều, tổng hợp, phản biện và độc lập ra quyết điṇh trong 

cuôc̣ sống hàng ngày phù hơp̣ với quy điṇh pháp luâṭ, và các 

chính sách kinh tế vi ̃ mô của Nhà nước. 

- Về các mục tiêu khác (năng lực tự chủ và trách nhiệm): Quan 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tâm đến chính sách kinh tế trong và ngoài nước, chủ động cập 

nhật thông tin về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và nước ngoài. 

10 Tâm lý quản lý - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Ứng dụng tin học 

trong kinh tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Khoa học quản lý I Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

14 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Giáo dục thể chất  Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Kỹ năng quản lý và 

làm việc nhóm  

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Địa lý kinh tế - Về kiến thức: Xác điṇh, phân biêṭ và lý giải những kiến thức 

cơ bản về tổ chức lãnh thổ, vùng kinh tế, các nguồn lực phục vụ 

cho phát triển kinh tế và tổ chức lãnh thổ các ngành trong nền 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



kinh tế quốc dân. 

- Về kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm về làm việc 

nhóm, kĩ năng thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận 

nhóm. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu; có tinh thần  trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp 

với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Xã hội  học quản lý Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Kinh tế Việt Nam - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể chế, khái quát phát triển các 

ngành kinh tế Viêṭ Nam, hôị nhâp̣)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo  

- Thái đô:̣ Đánh giá thông tin, các báo cáo tình hình kinh tế xa ̃

hôị Viêṭ Nam  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Quản trị học  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

25 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Chính sách công Về kiến thức: Sinh viên hiểu khái niệm, cấu trúc, phân loại chính 

sách công; hoạch định chính sách công và chu trình của chính 

sách và áp dụng được tri thức khoa học về chính sách công vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, kế hoạch thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề, ra quyết định kinh tế phù hợp trong 

lĩnh vực kinh tế chuyên sâu cũng như góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, vùng và quốc gia trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản và 

các phần mềm thống kê, các phương pháp thu thập và phân tích 

thông tin để tiến hành phân tích đánh giá các thông tin liên quan 

tới chính sách công trong đánh giá thông tin kinh tế, kinh tế phát 

triển cũng như ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kinh tế, viết được các báo cáo tổng kết đánh giá. 

 Thái độ: Sinh viên nhận thức được các vấn đề về chính sách 

công với các vấn đề trong phát triển kinh tế, có tinh thần trách 

nhiệm và tuân thủ pháp luật. 

27 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Giao tiếp và hành vi 

trong tổ chức 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giao tiếp và các hành vi trong tổ 

chức 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định 

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

31 Giới và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới và phát triển; trang bị 

những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân tích giới để 

xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các chương trình 

phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo bình đẳng giới, 

tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Lý thuyết phát triển - Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

34 Dân số và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về dân số và phát triển 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Quản lý bảo hiểm xã 

hội 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đánh giá và thực hiện công việc 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

38 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Môi trường và con 

người 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



41 Marketing căn bản 1 - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Thị trường lao động Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về thị trường vốn đầu tư 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Quản lý dự án phát 

triển 

Sinh viên hiểu về về quản lý dư ̣án phát triển và biết viết đề xuất 

dự án phát triển, lập kế hoạch thực hiện dự án phát triển và xây 

dựng quy trình quản lý giám sát và đánh giá dự án phát triển 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Luật kinh tế - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



46 Đánh giá thực hiện 

công việc 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đánh giá và thực hiện công việc 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Thống kê lao động - Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Đào tạo nguồn nhân 

lực 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về đào tạo nguồn nhân lực 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 An sinh xã hội - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Bảo trợ xã hội Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về bảo trợ xã hội 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 An toàn và vệ sinh lao 

động 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về an toàn và vệ sinh lao động 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Quản trị nhân lực  - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Thực hành nghề 

nghiệp ngành Quản lý 

phát triển nhân lực 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

12 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Kinh tế nguồn nhân 

lực 

Học phần nhằm giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về giá 

trị và quản lý nguồn nhân lực, nắm vững những kiến thức căn 

bản về quản lí lao động, các vấn đề về thị trường và năng suất 

lao động. Thực hiện thành thạo kỹ năng viết đề cương, báo cáo 

và trình bày kết quả nghiên cứu thực tế về các vấn đề kinh tế 

liên quan tới kinh tế nguồn nhân lực; Có khả năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm và quản lý nhóm. Chủ động trong học tập, 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới kinh tế nguồn 

nhân lực 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Xã hội học phát triển Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Tổ chức và định mức 

lao động  

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Quản trị nhân lực 

quốc tế 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Kinh tế phát triển Giúp người học hiểu được khái niệm và các vấn đề cơ bản về 

kinh tế phát triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao 

kiến thức cho người học để góp phần vào việc xem xét, đánh giá 

và phân tích dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá 

trình phát triển của các nước trên thế giới, trong khu vực và của 

Việt Nam. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Kinh tế công cộng - Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế công cộng, đồng thời vận dụng những kiến 

thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Tổ chức tiền lương  Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Kinh tế và quản lý lao 

động 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết 

cơ bản và bài tập thực hành về  kinh tế và quản lý lao động nhằm 

sử dụng lao động có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế 

xã hội. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Hoạch định nguồn 

nhân lực  

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về hoạch định nguồn nhân lực 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

65 Quan hệ lao động Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản và 

chuyên sâu về quan hệ lao động 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

66 Luật lao động - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

67 Kinh tế tài nguyên - Về kiến thức: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ 

bản trong kinh tế tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng về kinh tế tài nguyên trong lĩnh vực kinh tế 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề về tài nguyên. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

68 Kinh tế môi trường Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết và bài tập thực 

hành về kinh tế ô nhiễm nhằm tối ưu hoá trong kiểm soát ô 

nhiễm môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

- Về kỹ năng: Góp phần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 

năng thuyết trình thông qua thảo luận trên lớp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên nâng cao thái 

độ học tập và nhận thức về quản lý môi trường dưới góc độ kinh 

tế. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

69 Quản trị hành chính 

văn phòng 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

70 Khóa luận tốt nghiệp 

ngành Quản lý phát 

triển nhân lực 

Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

9 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



71 Quản trị chiến lược - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

72 Khoa học quản lý II Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

73 Chiến lược và kế 

hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

3 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8. Ngành Phát triển nông thôn theo định hướng ứng dụng - nghề nghiệp trình độ đại học 

  

8.1. Chuyên ngành Quản lý phát triển nông thôn  

  

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Phát triển nông thôn Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

5 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Xã hội học đại cương 

1 

Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Nguyên lý kinh tế - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể 

chế, khái quát phát triển kinh tế)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo;Đánh giá thông tin, các báo cáo 

tình hình kinh tế xã hôị 

- Thái đô:̣ Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên 

cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Tin học ứng dụng Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Nhập môn chăn nuôi - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Nguyên lý trồng trọt - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

14 Nguyên lý Kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Giáo dục thể chất  Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



18 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng tổ chức và 

làm việc nhóm 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Dân số và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về dân số và phát triển 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Phân tích chính sách Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính 

sách và phương pháp luận trong hoạch định chính sách, cơ sở lý 

thuyết phân tích chính sách, các bước phân tích chính sách và 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



phân tích tác động một số chính sách chủ yếu. Áp dụng được tri 

thức khoa học về chính sách công, phân tích chính sách vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp huy động và sử dụng 

nguồn lực cho phát triển kinh tế, hợp tác phát triển kinh tế và 

khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế. Vận dụng các kiến 

thức cơ bản và vai trò của tài chính công cũng như các chính 

sách tác động tới thị trường của các ngành kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc thu thập và phân tích, 

đánh giá một số chính sách chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, 

áp dụng để xây dựng kế hoạch, quản lý trong lĩnh vực kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa gắn với các công việc, các lĩnh vực liên quan tới kinh 

tế. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn 

Về kiến thức: - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế, đặc biệt là đầu tư như quản lý, kế hoạch hóa đầu tư, 

đánh giá kết quả và hiệu quả trong đầu tư. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý đầu tư 

ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô, quản lý đầu tư trong nước và 

quốc tế. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

25 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Thống kê Kinh tế - xã 

hội 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

29 Phân tích Kinh tế 

nông thôn 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế nông thôn và hành vi ứng xử của hộ trong các 

hoạt động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về 

kinh tế vào phân tích, đánh giá kinh tế nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông thôn. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Phân tích Kinh tế 

nông hộ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 

động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

31 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Chiến lược và kế 

hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

35 Khoa học quản lý I Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Lý thuyết về quy 

hoạch 

- Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

37 Thực hành nghề 

nghiệp 1 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

38 Khoa học quản lý II Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Phân tích chính sách 

công 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính 

sách công và phương pháp luận trong hoạch định chính sách, cơ 

sở lý thuyết phân tích chính sách công, các bước phân tích chính 

sách công và phân tích tác động một số chính sách chủ yếu. Áp 

dụng được tri thức khoa học về chính sách công, phân tích chính 

sách công vào phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp huy động 

và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế, hợp tác phát triển 

kinh tế và khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế. Vận 

dụng các kiến thức cơ bản và vai trò của tài chính công cũng 

như các chính sách tác động tới thị trường của các ngành kinh 

tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc thu thập và phân tích, 

đánh giá một số chính sách chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, 

áp dụng để xây dựng kế hoạch, quản lý trong lĩnh vực kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa gắn với các công việc, các lĩnh vực liên quan tới kinh 

tế. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Hệ thống thông tin 

trong quản lý dữ liệu 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin trong quản lý 

dữ liệu 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Phương pháp nghiên 

cứu cho quản lý kinh 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



tế phát triển nông 

thôn 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Thống kê kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

44 Tổ chức trong phát 

triển nông thôn 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Phân tích kinh tế 

thương mại và dịch 

vụ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến kinh tế thương mại và dịch vụ 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Giới và phát triển 

nông thôn 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới trong phát triển nông 

thôn; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân 

tích giới để xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo 

bình đẳng giới, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông 

nghiệp, nông thôn 

47 Quản lý Nhà nước về 

Phát triển Kinh tế 

nông thôn 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

48 Lý thuyết phát triển - Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



49 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Kỹ năng đào tạo 

người lớn tuổi 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụngphương pháp xây dựng, tổ chức 

chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cho người lớn trong các 

chương trình đào tạo khuyến nông 

- Về kỹ năng: Thực hiện chính xác các kỹ năng tổ chức chương 

trình đào tạo cho người lớn trong các chương trình đào tạo 

khuyến nông. 

- Về thái độ: Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện 

bài tập nhóm; Tiếp nhận và phản biện lại các thông tin được 

truyền đạt từ giảng viên và các thành viên trong nhóm. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Thực hành nghề 

nghiệp 2.1 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

5 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Xã hội học nông thôn Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Ứng dụng tin học 

trong phân tích kinh 

tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

54 Phân tích kinh tế đầu 

tư 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế đầu tư, áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá đầu tư trong lĩnh vực kinh tế nông 

nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế đầu tư. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Kinh tế và quản lý lao 

động nông thôn 

- Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế và quản lý lao động nông thôn, đồng thời vận 

dụng những kiến thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Quản lý  môi trường 

nông thôn 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

môi trường trường nông thôn, các chức năng, nhiệm vụ, phương 

pháp quản lý môi trường nông thôn 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Quản lý khoa học 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định 

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Phân tích Kinh tế Việt 

Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến kinh tế Việt Nam 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Tài chính vi mô - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

61 Kinh tế và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và phát triển 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Khóa luận tốt nghiệp Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

10 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

8.2. Chuyên ngành Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông  

  

  

  

  

  

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



1 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

2 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Phát triển nông thôn Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

5 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Xã hội học đại cương 

1 

Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Nguyên lý kinh tế - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể 

chế, khái quát phát triển kinh tế)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo;Đánh giá thông tin, các báo cáo 

tình hình kinh tế xã hôị 

- Thái đô:̣ Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên 

cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Tin học ứng dụng Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



10 Nhập môn chăn nuôi - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

11 Nguyên lý trồng trọt - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

14 Nguyên lý Kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



17 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng tổ chức và 

làm việc nhóm 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Dân số và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về dân số và phát triển 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

23 Phân tích chính sách Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính 

sách và phương pháp luận trong hoạch định chính sách, cơ sở lý 

thuyết phân tích chính sách, các bước phân tích chính sách và 

phân tích tác động một số chính sách chủ yếu. Áp dụng được tri 

thức khoa học về chính sách công, phân tích chính sách vào 

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp huy động và sử dụng 

nguồn lực cho phát triển kinh tế, hợp tác phát triển kinh tế và 

khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế. Vận dụng các kiến 

thức cơ bản và vai trò của tài chính công cũng như các chính 

sách tác động tới thị trường của các ngành kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc thu thập và phân tích, 

đánh giá một số chính sách chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, 

áp dụng để xây dựng kế hoạch, quản lý trong lĩnh vực kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa gắn với các công việc, các lĩnh vực liên quan tới kinh 

tế. 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

24 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn 

Về kiến thức: - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế, đặc biệt là đầu tư như quản lý, kế hoạch hóa đầu tư, 

đánh giá kết quả và hiệu quả trong đầu tư. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý đầu tư 

ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô, quản lý đầu tư trong nước và 

quốc tế. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

25 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

28 Thống kê Kinh tế - xã 

hội 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

29 Phân tích Kinh tế 

nông thôn 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế nông thôn và hành vi ứng xử của hộ trong các 

hoạt động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về 

kinh tế vào phân tích, đánh giá kinh tế nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông thôn. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Phân tích Kinh tế 

nông hộ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 

động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

31 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Chiến lược và kế 

hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

35 Khoa học quản lý I Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Lý thuyết về quy 

hoạch 

- Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

37 Thực hành nghề 

nghiệp 1 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Tổ chức trong phát 

triển nông thôn 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

39 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 

Về kiến thức:  - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế và kế hoạch như: Lập, phân tích, thẩm định các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tập 

đoàn, các dự án đầu tư trong và ngoài nước. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý các kế 

hoạch ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

- Vận dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch SXKD cho các loại 

hình doanh nghiệp.   

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế và kế hoạch để nâng 

cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

41 Phương pháp khuyến 

nông 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các phương 

pháp khuyến nông phù hợp trong từng điều kiện làm việc với 

từng nhóm đối tượng cụ thể;  

Về kỹ năng: Người hoc̣ thực hiện đươc̣ các phương pháp khuyến 

nông phổ biến; thành thaọ về các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết bài, tổ chức công việc khuyến nông…. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về phương pháp khuyến nông, nâng cao khả năng làm 

việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và phát triển 

nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân 

thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực khuyến 

nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

43 Thống kê kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



44 Phân tích tài chính 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

45 Phân tích kinh tế đầu 

tư 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế đầu tư, áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá đầu tư trong lĩnh vực kinh tế nông 

nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế đầu tư. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Phân tích kết quả và 

hiệu quả sản xuất 

kinh doanh 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Tài chính vi mô - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

48 Thực hành nghề 

nghiệp 2.2 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

5 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Hợp tác trong phát 

triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về hợp tác phát triển 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

50 Ứng dụng tin học 

trong phân tích kinh 

tế 

• Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để ứng 

dụng phần mềm Excel, SPSS trong lưu trữ, tổng hợp và phân 

tích dữ liệu trong các lĩnh vực: kinh tế, kế toán, quản trị kinh 

doanh và xã hội. 

• Về kỹ năng: Sinh viên biết cách nhập và lưu trữ dữ liệu, tính 

toán theo các mục đích khác nhau, phân tích dữ liệu theo các 

mục đích cụ thể (phương sai, hồi quy, tương quan...), thành thạo 

trong sử dụng máy vi tính phục vụ học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Quản lý khoa học 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



52 Kỹ năng đào tạo 

người lớn tuổi 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụngphương pháp xây dựng, tổ chức 

chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cho người lớn trong các 

chương trình đào tạo khuyến nông 

- Về kỹ năng: Thực hiện chính xác các kỹ năng tổ chức chương 

trình đào tạo cho người lớn trong các chương trình đào tạo 

khuyến nông. 

- Về thái độ: Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện 

bài tập nhóm; Tiếp nhận và phản biện lại các thông tin được 

truyền đạt từ giảng viên và các thành viên trong nhóm. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Phân tích kinh tế 

thương mại và dịch 

vụ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến kinh tế thương mại và dịch vụ 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

54 Phân tích chuỗi giá trị 

sản phẩm 

Về kiến thức: Học viên hiểu được bản chất các khái niệm về 

chuỗi giá trị, phát triển chuỗi giá trị, các chủ thể và hoạt động 

nhằm phát triển chuỗi giá trị và có thể phân tích trong các tình 

huống cụ thể trong môn học cũng như thực tế. 

- Về kỹ năng: Học viên nắm được phương pháp cơ bản phân 

tích chuỗi giá trị sản phẩm và vai trò của các bên liên quan trong 

phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, có thể kết nối thêm với các 

môn học khác như Chính sách Công nâng cao, Quản lý giá và 

Thị trường, Hội nhập kinh tế quốc tế..nhằm phân tích, xác định 

rõ hơn vai trò và các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của chuỗi 

giá trị sản phẩm cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên nhận thức tầm 

quan trọng của phát triển chuỗi giá trị sản phẩm trong phát triển 

kinh tế xã hội nông thôn, tự chủ và có ý thức chủ động trong quá 

trình học 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Tổ chức công tác 

khuyến nông 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Quản lý  môi trường 

nông thôn 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

môi trường trường nông thôn, các chức năng, nhiệm vụ, phương 

pháp quản lý môi trường nông thôn 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Giới và phát triển 

nông thôn 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới trong phát triển nông 

thôn; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân 

tích giới để xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các 

chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo 

bình đẳng giới, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông 

nghiệp, nông thôn 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

58 Phương pháp chuyển 

giao công nghệ 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

chuyển giao công nghệ 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



59 Phân tích kinh tế bảo 

hiểm 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế bảo hiểm, áp dụng được tri thức khoa học về 

kinh tế vào phân tích, đánh giá kinh tế bảo hiểm trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế bảo hiểm. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định 

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

61 Phân tích kinh tế Việt 

Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến kinh tế Việt Nam 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



62 Kinh tế và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và phát triển 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

64 Khóa luận tốt nghiệp Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

10 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

8.3.Chuyên ngành Công tác xã hội trong phát triển nông thôn 

 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Tổng 

số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Pháp luật đại cương - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động thực tiễn., 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

3 Phát triển nông thôn Người học có được kiến thức về lý luận và khái niệm cơ bản về 

nông thôn và phát triển nông thôn; Hiểu được những hợp phần 

cơ bản của phát triển nông thôn và chiến lược phát triển kinh tế, 

xã hội và môi trường nông thôn; Hiểu được vai trò của Nhà nước 

và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn;  

Người học có kỹ năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn phát 

triển nông thôn, chính sách và chiến lược phát triển nông thôn; 

Có kỹ năng thuyết trình về các vấn đề về phát triển nông thôn. 

 Người học nâng cao tính tích cực và ý thức trách nhiệm trong 

thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung của Học phần, 

từ đó có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị trí của phát triển nông 

thôn trong phát triển kinh tế - xã hội; có thái độ trân trọng và 

đánh giá đúng vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong quá 

trình phát triển nông thôn nói riêng và trong đời sống kinh tế - 

xã hội nói chung 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

4 Tiếng Anh bổ trợ Giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc 

và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham 

chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: 

Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); 

Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập 

theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



5 Giáo dục thể chất đại 

cương 

Sơ lược lịch sử TDTT. Lý luận và phương pháp GDTC. Các 

biện pháp phòng ngừa, khắc phục chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu. Kiểm tra và tự kiểm tra y học. Sơ lược lịch sử ra đời 

và phát triển môn . Nguyên lý, khái niệm cơ bản của chạy cự li 

trung bình. Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu. Phát triển 

thể lực chung, phát triển sức bền 

1 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

6 Giáo dục quốc phòng 

1 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

7 Xã hội học đại cương 

1 

Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

8 Nguyên lý kinh tế - Về kiến thức: Hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ kiến thức cơ bản về lý 

luận và thực tiễn phát triển kinh tế (tăng trưởng, nguồn lưc̣, thể 

chế, khái quát phát triển kinh tế)  

- Ki ̃năng: Phối hơp̣ các ki ̃năng thu thâp̣, xử lý, phân tích và 

tổng hơp̣ dữ liêụ, viết báo cáo;Đánh giá thông tin, các báo cáo 

tình hình kinh tế xã hôị 

- Thái đô:̣ Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên 

cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

3 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

9 Tin học ứng dụng Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy 

tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Cơ sở dữ liệu; 

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

10 Nhập môn chăn nuôi - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

2 1 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

11 Nguyên lý trồng trọt - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

12 Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 

Học phần gồm 6 chương giúp sinh viên hiểu biết những tri thức 

cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung 

bao gồm: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

13 Nguyên lý thống kê 

kinh tế 

- Về kiến thức: sinh viên có thể hiểu và nắm được các khái niệm 

cơ bản về lý thuyết thống kê, ứng dụng những kiến thức thống 

kê trong việc thu thập thông tin thứ cấp và số liệu sơ cấp; tổng 

hợp và trình bày dữ liệu; sử dụng thống kê suy luận để rút ra kết 

luận cho tổng thể từ thông tin của mẫu; ứng dụng những kiến 

thức của thống kê trong tính toán và phân tích các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội; sử dụng phân tích tương quan trong kinh tế và xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

3 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



phân tích được tài liệu thống kê. 

- Về thái độ: Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

14 Nguyên lý Kinh tế 

nông nghiệp 

- Về kiến thức: học phần nhằm vận dụng những kiến thức cơ sở 

làm nền tảng cho những môn học chuyên sâu. Học phần giúp 

sinh viên nắm bắt được kiến thức về: những vấn đề cơ bản của 

kinh tế học; quan hệ cung cầu trên thị trường; hành vi ứng xử 

của người tiêu dùng khi theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi ích với 

ngân sách có hạn; lý thuyết sản xuất và thị trường sản phẩm. 

- Về kỹ năng: Học phần vận dụng cho sinh viên năm thứ nhất 

kỹ năng tư duy trong việc khái quát hoá thực tiễn thành các quy 

luật; kỹ năng liên hệ, vận dụng những kiến thức lý thuyết với 

thực tiễn và giúp sinh viên có thể giải các bài tập. 

- Về thái độ học tập: Sinh viên phải có ý thức và thái độ học tập 

tốt, nghiêm túc trên lớp. Sinh viên phải tham dự đủ số tiết theo 

quy định và có đủ các bài kiểm tra, làm các bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên. 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

15 Giáo dục thể chất Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của các môn học phần, đặc 

điểm, tác dụng của tập luyện. Nguyên lý, khái niệm cơ bản của 

kỹ thuật môn thể dục của học phần. Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu. Phát triển thể lực chung và chuyên môn 

1 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

16 Kỹ năng mềm Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của học phần, cách 

phân loại và các bước tiến hành/thực hành kỹ năng 

  2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

17 Giáo dục quốc phòng 

2 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

18 Tiếng Anh 0 Các kiến thức ngữ pháp cơ bản: mạo từ, đại từ, tính từ, tính từ 

so sánh, danh từ, thời động từ, các loại câu đơn giản; giúp sinh 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 



viên nghe và có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn 

giản; làm quen với các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như: 

chào hỏi, làm quen, giá cả, mua bán, có khả năng nói và viết về 

các công việc đơn giản hàng ngày về các môn thể thao; khai thác 

và tiếp cận các bài đọc về các chủ đề khác nhau  

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

19 Kỹ năng tổ chức và 

làm việc nhóm 

Học phần nhằm giúp người học hiểu được những khái quát 

chung về làm việc theo nhóm, biết tổ chức các hoạt động của 

một nhóm làm việc, biết quản lý và điều hành nhóm, biết kỹ 

năng làm việc theo nhóm 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

20 Dân số và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về dân số và phát triển 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

21 Giao tiếp công chúng Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ 

năng trong giao tiếp, kỹ năng làm việc trong nhóm và trong cộng 

đồng trong đời sống kinh tế-xã hội 

2 2 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

22 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần gồm 7 chương giúp sinh viên nắm được những tri thức 

cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao 

gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; cơ cấu xã hội hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

23 Phân tích chính sách Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính 

sách và phương pháp luận trong hoạch định chính sách, cơ sở lý 

thuyết phân tích chính sách, các bước phân tích chính sách và 

phân tích tác động một số chính sách chủ yếu. Áp dụng được tri 

thức khoa học về chính sách công, phân tích chính sách vào 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp huy động và sử dụng 

nguồn lực cho phát triển kinh tế, hợp tác phát triển kinh tế và 

khoa học công nghệ trong các ngành kinh tế. Vận dụng các kiến 

thức cơ bản và vai trò của tài chính công cũng như các chính 

sách tác động tới thị trường của các ngành kinh tế. 

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc thu thập và phân tích, 

đánh giá một số chính sách chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, 

áp dụng để xây dựng kế hoạch, quản lý trong lĩnh vực kinh tế. 

Thái độ: Sinh viên tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa gắn với các công việc, các lĩnh vực liên quan tới kinh 

tế. 

24 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn 

Về kiến thức: - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong 

đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề chuyên sâu của lĩnh 

vực kinh tế, đặc biệt là đầu tư như quản lý, kế hoạch hóa đầu tư, 

đánh giá kết quả và hiệu quả trong đầu tư. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quản lý đầu tư 

ở các cấp độ từ vi mô đến vĩ mô, quản lý đầu tư trong nước và 

quốc tế. 

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang 

bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một 

số vấn đề kinh tế cụ thể trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ vi 

mô đến vĩ mô, trong nước và quốc tế. 

Về kỹ năng:  

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

về kế hoạch và đầu tư. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

25 Nguyên lý kế toán - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

26 Giáo dục quốc phòng 

3 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ liên quan 

đến giáo dục quốc phòng 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

27 Tiếng Anh 1 Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp 

tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn 

giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành 

phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể 

nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề 

đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục 

đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -

100 từ về những chủ đề đã học 

3 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

28 Thống kê Kinh tế - xã 

hội 

- Về kiến thức: Vận dụng được cách thu tập tài liệu, trình bày 

tài liệu và phân tích tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất 

đai, tài sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách 

nhà nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về kỹ năng: Thu thập được tài liệu, trình bày được tài liệu và 

phân tích được tài liệu thống kê về dân số, lao động, đất đai, tài 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



sản, vốn đầu tư, mức sống dân cư, môi trường, ngân sách nhà 

nước và phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất xã hội. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong học tập và 

nghiên cứu liên quan đến kinh tế 

29 Phân tích Kinh tế 

nông thôn 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế nông thôn và hành vi ứng xử của hộ trong các 

hoạt động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về 

kinh tế vào phân tích, đánh giá kinh tế nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông thôn. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

30 Phân tích Kinh tế 

nông hộ 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu những khái niệm, vai trò và đặc 

điểm của kinh tế hộ và hành vi ứng xử của hộ trong các hoạt 

động kinh tế, xã hội và áp dụng được tri thức khoa học về kinh 

tế vào phân tích, đánh giá kinh tế hộ nông dân trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

Về kỹ năng: Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và 

giải quyết các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông 

thường liên quan đến kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên 

quan các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch, tổ chức, quản lí trong các lĩnh 

2 3 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



vực và ngành nghề kinh tế, đặc biệt về kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn. 

Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới kinh tế nông nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết 

trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn 

31 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải 

phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

32 Chiến lược và kế 

hoạch phát triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lược và kế hoạch phát triển; 

trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu xây dựng 

chiến lược và kế hoạch phát triển nói chung hay chiến lược và 

kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và 

môi trường của một vùng, khu vực hay một quốc gia 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

33 Quản lý dự án Học phần giúp người hoc̣ hiểu về quản lý dư ̣án Hoc̣ phần giúp 

sinh viên có kiến thức và kỹ năng lâp̣, tổ chức và giám sát đánh 

giá dư ̣án. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

34 Tiếng Anh 2 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

+ Có thể sử dụng các thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá 

khứ tiếp diễn, thể bị động, các mẫu cụm động từ; nắm được vốn 

từ vựng liên quan đến các chủ đề: trải nghiệm đáng nhớ, trải 

nghiệm may mắn, xui xẻo, mô tả đồ vật, ăn uống, giúp đỡ người 

khác 

+ Có thể sử dụng những kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học 

để đọc hiểu những bài đọc khoảng 200 – 250 về các chủ đề: 

những trải nghiệm may mắn và xui xẻo, mô tả đồ vật, kế hoạch 

giúp đỡ người khác; có khả năng nghe hiểu chuỗi sự kiện trong 

câu chuyện về những trải nghiệm đó; có thể nói và kể về các trải 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nghiệm; có thể viết đoạn văn về một trải nghiệm, kế hoạch cá 

nhân, và miêu tả đồ vật. 

+ Có ý thức chủ động, tích cực trong học tập. Hình thành được 

năng lực tự học và thích học tiếng Anh. Hiểu các thông tin trong 

giao tiếp nhằm thực hiện các hoạt động tốt 

35 Khoa học quản lý I Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý các tổ chức, 

tư tưởng quản lý, quy luật và các nguyên tắc trong công tác quản 

lý, thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định trong quản lý 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

36 Lý thuyết về quy 

hoạch 

- Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

2 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

38 Thực hành nghề 

nghiệp 1 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, 

kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và các môn chuyên 

ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

lĩnh vực  nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tổ chức 

kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, và các nghiên 

cứu kinh tế. Sinh viên bước đầu phân tích, đánh giá, đề xuất 

3 4 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



được định hướng và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp, phát triển nông thôn trong từng bối cảnh cụ thể 

39 Phát triển cộng đồng Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến cộng đồng và phát triển cộng đồng. Giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng các phương pháp và công cụ phát triển cộng đồng 

vào các chương trình, dự án phát triển. Học viên có thể thực hiện 

tốt các vai trò/nhiệm vụ của cán bộ phát triển. Hoc̣ viên có ý 

thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

40 Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục 

đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ 

thống, cốt lõi về : sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920-

1930); quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1975-2018); khảng định những thành 

công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

41 Kỹ năng đào tạo 

người lớn tuổi 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụngphương pháp xây dựng, tổ chức 

chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cho người lớn trong các 

chương trình đào tạo khuyến nông 

- Về kỹ năng: Thực hiện chính xác các kỹ năng tổ chức chương 

trình đào tạo cho người lớn trong các chương trình đào tạo 

khuyến nông. 

- Về thái độ: Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện 

bài tập nhóm; Tiếp nhận và phản biện lại các thông tin được 

truyền đạt từ giảng viên và các thành viên trong nhóm. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

42 Phương pháp khuyến 

nông 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các phương 

pháp khuyến nông phù hợp trong từng điều kiện làm việc với 

từng nhóm đối tượng cụ thể;  

Về kỹ năng: Người hoc̣ thực hiện đươc̣ các phương pháp khuyến 

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



nông phổ biến; thành thaọ về các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết bài, tổ chức công việc khuyến nông…. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về phương pháp khuyến nông, nâng cao khả năng làm 

việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như nghiên 

cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và phát triển 

nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân 

thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực khuyến 

nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

43 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế-xã hội 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

44 Nghiên cứu văn hóa 

làng xã 

Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

văn hóa làng xã 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



45 Tổ chức trong phát 

triển nông thôn  

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

3 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

46 Tài chính vi mô - Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của học phần 

+ Vận dụng được kiến thức môn học trong vào thực tế 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao 

tiếp ... trong học tập và nghiên cứu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo, có trách 

nhiệm và tích cực trong khi tham gia môn học. 

2 5 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

47 Tổ chức công tác xã 

hội 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

48 Kinh tế và quản lý lao 

động nông thôn 

- Về kiến thức: Sinh viên có thể phân tích và giải quyết những 

vấn đề của kinh tế và quản lý lao động nông thôn, đồng thời vận 

dụng những kiến thức đó cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng 

thuyết trình thông qua trình bày và thảo luận trên lớp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nâng cao thái độ 

học tập, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với 

các vấn đề kinh tế công cộng. 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

49 Kinh tế học phát triển 

sản xuất 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản về kinh tế học trong phát triển sản xuất nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và vận dụng được một số hàm sản 

xuất thông dụng trong ước lượng, phân tích hiệu quả sản xuất 

và hiệu quả kinh tế; Lập luận và giải quyết được các vấn đề nảy 

sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức về kinh tế học sản xuất 

trong nông nghiệp; Hiểu và vận dụng được một số phần mềm 

phân tích kinh tế sản xuất cơ bản để ước lượng, phân tích một 

3 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



số dạng hàm sản xuất làm cơ sở cho việc ra quyết định tối ưu 

trong sản xuất 

50 Lý thuyết phát triển - Về kiến thức: Sinh viên có khả năng trình bày được các nội 

dung cơ bản của ba trường phái lý thuyết phát triển chính: Hiện 

Đại Hóa, Sự Phụ Thuộc, và Hệ Thống Thế Giới; phân tích được 

những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết này; có khả năng 

so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các lý thuyết; 

trình bầy được các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững và 

các mục tiêu phát triển; có khả năng vận dụng lý thuyết trong 

việc phân tích các chính sách phát triển quốc gia, vùng, địa 

phương. 

- Về kỹ năng: Người học có khả năng nhận diện và thu thập, 

tổng hợp thông tin về các vấn đề phát triển; có kỹ năng thuyết 

trình về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, làm việc nhóm và thảo 

luận.  

- Về thái độ: Người học quan tâm đến các vấn đề phát triển của 

đất nước; có quan điểm độc lập và tích cực trong việc phân tích, 

đánh giá các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội. 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

51 Thực hành nghề 

nghiệp 2.3. 

Giúp học sinh áp dụng kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuyên môn 

vào thực tế 

5 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

52 Hợp tác trong phát 

triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về hợp tác phát triển 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

53 Dân tộc học và phát 

triển 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về dân tộc học và phát triển 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



54 Phân tích kinh tế Việt 

Nam 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm liên quan 

đến kinh tế Việt Nam 

2 6 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

55 Xã hội học nông thôn Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành 

động xã hội và tương tác xã hội; Vị thế và vai trò xã hội; Nhóm 

xã hội và thiết chế xã hội 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

56 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định 

- Hiểu được các khái niệm về lãnh đạo quản lý, các kiến thức về 

năng lực lãnh đạo quản lý, các yếu tố hình thành uy tín và năng 

lực lãnh đạo, các yếu tố tâm lý và sử dụng các yếu tố tâm lý 

trong lãnh đạo;  

- Nắm được những phương pháp để đánh giá được hiệu lực và 

hiệu quả lãnh đạo, các hành vi có hiệu quả của người lãnh đạo  

Về kỹ năng: 

- Vận dụng được một số kĩ năng lãnh đạo và ra quyết định trong 

một số tình huống thực tế. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

tổ chức và lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương và các 

tổ chức kinh tế; 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với công tác lãnh đạo, không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn của bản thân. 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

57 Tổ chức công tác 

khuyến nông 

Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về công tác tổ 

chức nói chung, và tổ chức công tác khuyến nông nói riêng. 

Người học được trang bị kiến thức cơ bản tổ chức hệ thống 

khuyến nông từ cấp Trung ương tới cơ sở, cả khu vực công và 

tư nhân, nắm được nguồn lực cho khuyến nông, kỹ năng lập và 

triển khai kế hoạch, phát huy sự tham gia của người dân trong 

khuyến nông và phương pháp đánh giá hiệu quả công tác 

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



khuyến nông;  

Về kỹ năng: Người học áp dụng và thực thiện tốt các kỹ năng tổ 

chức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập và các kỹ năng 

mềm trong làm việc nhóm, kỹ năng giám sát và đánh giá. 

Về thái độ học tập: Chủ động trong học tập, phát triển kiến thức, 

kỹ năng về tổ chức công tác khuyến nông, nâng cao khả năng 

làm việc nhóm và làm việc với cộng đồng nông dân cũng như 

nghiên cứu và tổ chức công việc liên quan tới khuyến nông và 

phát triển nông thôn. Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu nghề, thân thiết trong lĩnh vực 

khuyến nông, phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

58 Lập Kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 

địa phương 

Sinh viên hiểu về các khái niệm liên quan đến kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội. Xác định được ý tưởng dự án và viết một đề 

xuất phát triển kinh tế xã hội địa phương 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

59 Giới và phát triển 

nông thôn 

Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về giới, giới trong phát triển nông 

thôn; trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân 

tích giới để xây dựng, triển khai, thực hiện và đánh giá các 

chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm đảm bảo 

bình đẳng giới, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững nông 

nghiệp, nông thôn 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

60 Quản lý khoa học 

công nghệ 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, các chức năng, nhiệm vụ, phương pháp 

cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ 

ở Việt Nam. Hoc̣ phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng về vận 

dụng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 

động khoa học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa 

học - công nghệ của Việt Nam nhằm nâng cao hiêụ quả của công 

viêc̣. Hoc̣ viên có ý thức và thái đô ̣tốt trong qua trình hoc̣ 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



61 Quản lý nhà nước về 

phát triển kinh tế và 

nông thôn 

- Về kiến thức: người học được trang bị kiến thức cơ bản về 

nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, quản lý nền kinh 

tế. 

- Về kỹ năng: người học có kỹ năng quản lý để tham gia quản 

lý nhà nước về  kinh tế, người học hiểu được các kỹ năng quản 

lý nhà nước về kinh tế để có cách quản lý kinh tế trong đơn vị, 

tổ chức của mình được tốt hơn .  

- Thái độ: Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công 

việc liên quan tới quản lý Nhà nước về kinh tế. Có tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và yêu 

nghề, thân thiết trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn.  

3 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

62 Kinh tế và phát triển Học phần giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và phát triển 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 

63 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế 

Về kiến thức: - Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp 

nghiên cứu kinh tế nhằm xử lý, phân tích thông tin và ra quyết 

định phù hợp trong các hoạt động kinh tế, quản lý và phát triển 

kinh tế-xã hội; 

- Khái quát hoá và vận dụng được kiến thức về phương pháp 

nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kinh 

tế -xã hội trong công tác quản lý kinh tế hướng tới đề xuất giải 

pháp mang tính bền vững. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong xử lý 

số liệu thống kê nhằm phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. 

- Vận dụng tư duy xử lý, phân tích, phán đoán và phản biện vào 

giải quyết các vấn đề trong các hoạt động phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2 7 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



- Định hướng tương lai, gắn bó với ngành nghề đào tạo và trau 

dồi ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

64 Khóa luận tốt nghiệp Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về kinh 

tế, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn cùng các môn 

chuyên ngành khác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đơn giản 

liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung và kế hoạch đầu tư nói 

riêng trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

các cấp và các nghiên cứu mang tính kinh tế. Bước đầu phân 

tích, đánh giá, đề xuất được định hướng và giải pháp về quản lý 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư trong các tình huống thông thường. 

Về kỹ năng:  

- Sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính, internet, bảng 

tính, trình chiếu, và xử lý văn bản ở mức cơ bản; Vận dụng được 

kỹ năng mềm trong công tác thực tập nghề nghiệp. 

- Vận dụng được phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh 

giá thông tin về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và 

đầu tư. 

- Thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định và giải quyết 

các vấn đề trong một số tình huống chuyên môn thông thường 

liên quan đến kinh tế nói chung, kế hoạch và đầu tư nói riêng. 

- Phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung liên quan 

đến công việc chuyên môn về kế hoạch và đầu tư. 

Thái độ: 

- Chủ động trong học tập, nghiên cứu và tổ chức công việc về 

kinh tế, kế hoạch và đầu tư ở các cấp, các ngành, các địa phương 

và các tổ chức kinh tế. 

- Tích cực nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội gắn với giải quyết công việc về kinh tế, kế hoạch và đầu tư 

để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

10 8 Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận, đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm/tự luận 



1. Ngành Kinh tế nông nghiêp, Trình độ Thạc sĩ 

  

  

  

  

  

TT Tên học phần Mục đích môn học Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động 

4 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

2 Tiếng Anh Học phần nhằm giúp học viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần 

này giúp sinh viên có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, 

biết tìm và xử lý thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến 

thức mới. 

2 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

3 Kinh tế vi mô nâng 

cao 

• Về kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề chuyên sâu về hành vi người tiêu 

dùng, hành vi của doanh nghiệp và thị trường.  

- Hiểu được sự thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ 

3 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



trong nền kinh tế hỗn hợp. 

- Ứng dụng được các kiến thức hành vi của người tiêu dùng và 

người tiêu dùng vào nghiên cứu phân tích thực tiễn và nghiên 

cứu.  

- Ứng dụng lý thuyết thị trường để vận dụng vào nghiên cứu và 

phân tích các loại thị trường khác nhau, các sản phẩm khác nhau. 

- Biết cách phân tích những công cụ chính phủ áp dụng khi thị 

trường bị thất bại.  

• Về kỹ năng:  

- Vận dụng lý thuyết kinh tế vi học vi mô vào phân tích thực 

tiễn hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

4 Kinh tế vĩ mô nâng 

cao 

Về kiến thức: Hiểu về các kiến thức nâng cao kinh tế vĩ mô: 

Mục tiêu, chính sách kinh tế vĩ mô; Tổng cầu, tổng cung và sản 

lượng cân bằng; Tăng trưởng kinh tế; Thất nghiệp và lạm phát; 

Những vấn đề kinh tế vĩ mô và ứng dụng đối với Việt Nam.   

- Về kỹ năng: phối hợp các kiến thức kinh tế, kinh tế vĩ mô vào 

phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam; có khả 

năng phân tích, dự báo các hiện tượng kinh tế-xã hội trong quá 

trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh mới; có 

khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để giải quyết các vấn 

đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức và thái độ học 

tập nghiêm túc trên lớp, tự giác, chủ động, sáng tạo trước các 

vấn đề kinh tế vĩ mô Việt Nam. 

3 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

5 Kinh tế lượng ứng 

dụng 

 Về kiến thức: Học viên hiểu được các khái niệm , các bước xây 

dựng, ước lượng mô hình kinh tế lượng và có thể vận dụng trong 

thực tiễn công việc 

- Về kỹ năng: Học viên có thể ứng dụng các mô hình phân tích 

với số liệu trong đề tài luận văn, và trong công việc tại cơ quan 

công tác. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ học tập tích cực. 

2 1,2 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



6 Kinh tế nông nghiệp 

nâng cao 

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả 

năng vận dụng kiến thức căn bản về lý thuyết kinh tế trong kinh 

tế nông nghiệp vào giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong 

các hoạt động sản xuất – kinh doanh – chế biến – và thương mại 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này, học viên có kỹ 

năng thực hiện thành thạo, chính xác trong làm việc nhóm, 

thuyết trình, viết báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề thực tiễn 

nảy sinh trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh – chế biến 

– và thương mại nông nghiệp. 

- Về thái độ: Học viên được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong công tác, và tinh thần, thái độ làm việc tích cực với kết 

quả cao nhất. 

3 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

7 Kỹ năng quản lý 

chương trình và dự án 

nâng cao 

Về kiến thức: Hoc̣ viên hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các kiến thức về 

lý thuyết liên quan đến nghiên cứu khả thi, thẩm điṇh dư ̣án, tổ 

chức điều phối chương trình và giám sát đánh giá dư ̣ án 

- Về kỹ năng: Hoc̣ viên có các kỹ năng trong viết đề án dư ̣án, 

lâp̣ kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ dư ̣án, xác điṇh các tiêu chí giám sát đánh 

giá dư ̣án. Nâng cao ky ̃năng làm viêc̣ nhóm và khả năng thuyết 

trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ học tập tốt được 

rèn luyện tính trách nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng 

tạo và tự giác làm viêc̣. Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức 

trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

môi trường trong cộng đồng 

Về kiến thức: Hoc̣ viên hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các kiến thức về 

lý thuyết liên quan đến nghiên cứu khả thi, thẩm điṇh dư ̣án, tổ 

chức điều phối chương trình và giám sát đánh giá dư ̣ án 

- Về kỹ năng: Hoc̣ viên có các kỹ năng trong viết đề án dư ̣án, 

lâp̣ kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ dư ̣án, xác điṇh các tiêu chí giám sát đánh 

giá dư ̣án. Nâng cao ky ̃năng làm viêc̣ nhóm và khả năng thuyết 

2 3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ học tập tốt được 

rèn luyện tính trách nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng 

tạo và tự giác làm viêc̣. Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức 

trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

môi trường trong cộng đồng 

8 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế nâng cao 

Về kiến thức: Học phần cung cấp cho học viên kiến thức chuyên 

sâu về cấu trúc và quá trình nghiên cứu, đề cương hay thuyết 

minh nghiên cứu, các bước và tổ chức nghiên cứu khoa học, các 

phương pháp nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực 

nghiên cứu kinh tế. 

- Về kỹ năng: Học viên có thể xây dựng đề cương nghiên cứu, 

có kỹ năng tổ chức và thực hiện nghiên cứu độc lập, có khả năng 

ứng dụng một số phương pháp nghiên cứu trong đề tài luận văn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ học tập tích cực. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

9 Kinh tế tài nguyên và 

môi trường nâng cao 

Ø Về kiến thức: Học viên hiểu các kiến thức lý thuyết và thực 

hành về kinh tế khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên và môi 

trường; Sau khi học xong, học viên có thể vận dụng, phân tích 

các kiến thức này vào trong khai thác, quản lý và sử dụng các 

nguồn tài nguyên có thể tái tạo, không thể tái tạo và môi trường 

ở địa phương một cách hiệu quả nhất dưới góc độ kinh tế - môi 

trường – xã hội. 

Ø Về kỹ năng: Học viên có khả năng thao tác và phối hợp kĩ 

năng làm việc nhóm và thuyết trình thông qua thảo luận trên 

lớp. 

Ø Về thái độ học tập: Hình thành thái độ học tập và nhận thức; 

có thể tổ chức, so sánh và tổng hợp được các thông tin về  quản 

lý môi trường dưới góc độ kinh tế. 

3 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

10 Đánh giá tác động Về kiến thức: Học phần cung cấp cho học viên lý thuyết về đánh 

giá tác động,  các cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác 

động trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế. 

2 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 



- Về kỹ năng: Học viên có thể ứng dụng các phương pháp đánh 

giá tác động trong đề tài luận văn, và trong công việc tại cơ quan 

công tác. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ học tập tích cực. 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

11 Hệ thống canh tác bền 

vững 

Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức về đặc 

điểm của hệ thống canh tác, các hệ thống canh tác bền vững ở 

vùng nhiệt đới, những vấn đề của hệ thống và các giải pháp kỹ 

thuật nhằm cải tiến hệ thống, hướng tới xây dựng hệ thống canh 

tác bền vững. Trang bị cho học viên các phương pháp nghiên 

cứu và xây dựng hệ thống canh tác thích hợp với các vùng sinh 

thái khác nhau. 

- Về kỹ năng: Học viên nắm được phương pháp điều tra, thu 

thập tài liệu sơ cấp, thứ cấp liên quan đến hệ thống canh tác; 

Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, xã hội và tự nhiên trong 

phân tích và xây dựng hệ thống canh tác bền vững. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động tổ chức và có 

trách nhiệm cao trong các hoạt động nghiên cứu phát triển hệ 

thống canh tác bền vững. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

12 Phát triển chăn nuôi 

bền vững 

Kiến thức:  

o Biết và nhớ được các khái niệm cơ bản trong chăn nuôi; 

o Biết được các loài, giống vật nuôi chính và tầm quan trọng của 

chăn nuôi về mặt kinh tế và xã hội. 

o Hiểu được các nguyên lý cơ bản của khoa học chăn nuôi (di 

truyền và nhân giống vật nuôi, sinh sản, dinh dưỡng và thức ăn 

chăn nuôi, phúc lợi động vật và sức khỏe vật nuôi) và ứng dụng 

của chúng trong sản xuất chăn nuôi; 

o Hiểu được các hoạt động chính trong chăn nuôi các loài vật 

nuôi chính hiện nay như bò, lợn và gia cầm. 

o Hiểu được vấn đề vệ sinh môi trường chăn nuôi và vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong chăn nuôi. 

- Kỹ năng: không 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



- Thái độ:  

o Thiết lập được nhận thức (hiểu, so sánh và tổng hợp được) về 

chăn nuôi đối với kinh tế và xã hội; 

o Hình thành thái độ tôn trọng người chăn nuôi, người tiêu dùng 

sản phẩm chăn nuôi, môi trường chăn nuôi và bản thân vật nuôi. 

13 Phân tích chính sách 

nông nghiệp 

Về kiến thức: Người học hiểu được các phương pháp luận về 

phân tích chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn; 

Người học hiểu được cơ sở lý luận, thực tiễn và phân tích được 

các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn;  

- Về kỹ năng: Người học biết áp dụng và kết hợp các kỹ năng 

phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn; Người học có khả 

năng tự đề xuất phương hướng hoàn thiện chính sách phát triển 

nông nghiệp và nông thôn; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có thể tự tổ 

chức phân tích, đánh giá một số chính sách nông nghiệp và 

PTNT cụ thể. 

3 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

14 Kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội nâng 

cao 

* Về kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề chung về kế hoạch và các phương 

pháp lập kế hoạch ở các tổ chức. 

- Hiểu được các vấn đề chuyện sâu về các công cụ lập kế hoạch 

để vận dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp và trong các cơ 

quan quản lý nhà nước. 

- Hiểu được các tiêu chí để đánh giá một kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội về tính khả thi, tính ổn định và bền vững. 

- Hiểu được nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và thực hiện kế 

hoạch ở các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và các vùng 

lãnh thổ (tỉnh, huyện, xã) 

* Về kỹ năng:  

Cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, chia sẻ 

thông tin và phối hợp trong nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu 

về lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.  

2 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



Các kỹ năng về lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.  

Các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin để lập kế hoạch 

phát triển của một tổ chức, một địa phương. 

Cung cấp cho người học kỹ năng làm tiểu luận/báo cáo và trình 

bày tiểu luận/báo cáo. 

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

15 Chiến lươc̣ phát triển 

nông nghiệp-nông 

thôn 

Về kiến thức: Trang bị cho học viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về khái niệm, bản chất, vai trò, đặc điểm của Chiến lược 

phát triển NN-NT; Nội dung của chiến lược phát triển NN-NT; 

Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển NN-NT; Phương 

pháp/công cụ xây dựng chiến lược phát triển NN-NT. 

- Về kỹ năng: Học viên phân tích và vận dụng được các phương 

pháp và công cụ để xây dựng một chiến lược phát triển NN-NT 

cụ thể (phần bài tập nhóm); Trang bị cho sinh viên các kỹ năng 

về làm việc nhóm, thuyết trình, điều hành hoạt động nhóm. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

16 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định nâng 

cao 

Về kiến thức:  

Môn học nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về 

(i) Lãnh đạo, quản lý (ii) Tâm lý học lãnh đạo quản lý, (iii) Các 

kỹ năng và phương pháp lãnh đạo, (iv) Lý thuyết ra quyết định, 

(v) Kỹ năng ra quyết định, và (vi) Hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, 

quản lý. 

- Về kỹ năng:  

Cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, chia sẻ 

thông tin và phối hợp trong nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu 

các đề tài nghiên cứu về quản lý các lĩnh vực trong đời sống 

kinh tế-xã hội.  

Các kỹ năng về lãnh đạo nhóm, kỹ năng về giao tiếp và đàm 

phán trong công tác lãnh đạo, quản lý.  

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



Các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin nhằm ra các 

quyết định trong quản lý. 

Cung cấp cho người học kỹ năng làm tiểu luận/báo cáo và trình 

bày tiểu luận/báo cáo. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

17 Kinh tế phát triển 

nâng cao 

Về kiến thức: Giúp người học hiểu rõ phân tích, đánh giá được 

các quan điểm đa dạng và các vấn đềliên quan tới kinh tế phát 

triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển và kinh 

nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao kiến thức 

cho người học để góp phần vào việc đánh giá, phân tích và vận 

dụng dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá trình 

phát triển của Việt Nam  

- Về kỹ năng: Giúp người học có khả năng nhận thức và phân 

tích, đánh giá đưa ra các phản biện, khuyến cáo các vấn đề về 

kinh tế và phát triển. Có năng lực làm việc nhóm, thành thạo 

trong các kỹ năng chuẩn bị bài trình bày chuyên môn, trình bày 

chia sẻ các vấn đề về chuyên môn  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có nhận thức đúng đắn 

về vấn đề kinh tế và phát triển và có khả năng đánh giá, vận 

dụng, lựa chọn các chiến lược phát triển bền vững. 

2 3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

18 Phát triển nông thôn 

nâng cao 

Về kiến thức: Giúp người học nắm vững cơ sở lý luận và thực 

tiễn về phát triển nông thôn (PTNT) để có thể vận dụng vào giải 

quyết các vấn đề thực tiễn về PTNT. Biết cách phân tích các vấn 

đề thực tiễn diễn ra ở nông thôn để đưa ra các giải pháp giải 

quyết những vấn đề cụ thể trong phát triển nông thôn. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh 

giá thực tiễn các vấn đề kinh tế ,xã hội nông thôn, kỹ năng lựa 

chọn tìm ra các giải pháp giải quyết vấn đề cũng như tổ chức 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



các hoạt động trong phát triển nông thôn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp người học có nhận 

thức đúng và thái độ học tập, nghiên cứu về phát triển nông thôn 

một các chủ động, dám nghĩ, dám làm và giám chiụ trách nhiệm 

trong công viêc. 

19 Kinh tế nông trại 

nâng cao 

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả 

năng vận dụng kiến thức căn bản về tổ chức, quản lý nông trại 

vào giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong các hoạt động 

sản xuất – kinh doanh – chế biến – và thương mại trong các nông 

trại. 

- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này, học viên có kỹ 

năng thực hiện thành thạo, chính xác trong phân tích tình hình 

huy động và sử dụng nguồn lực trong nông trại; kỹ năng ra quyết 

định, kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch phát triển nông trại; kỹ 

năng quản lý đầu tư, quản lý rủi ro trong nông trại; và kỹ năng 

đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của nông trại. 

- Về thái độ: Học viên được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong công tác, và tinh thần, thái độ làm việc tích cực với kết 

quả cao nhất. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

20 Kinh tế quốc tế nâng 

cao 

Về kiến thức: Hiểu kiến thức chuyên sâu chung về kinh tế quốc 

tế; Thương mại quốc tế; Đầu tư quốc tế; Hệ thống tiền tệ quốc 

tế và tỷ giá hối đoái; Liên kết kinh tế quốc tế và sự hội nhập gắn 

với của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: phối hợp các kiến thức kinh tế quốc tế vào phân 

tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam; có khả năng 

phân tích, dự báo các hiện tượng liên quan kinh tế quốc tế trong 

quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh mới; 

có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để giải quyết các 

vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức và thái độ học 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



tập nghiêm túc trên lớp, tự giác, chủ động, sáng tạo trước các 

vấn đề kinh tế quốc tế liên quan Việt Nam. 

21 Tài chính và tín dụng 

nông thôn nâng cao 

Về kiến thức: Nắm vững các nội dung về hệ thống tài chính và 

dịch vụ tín dụng trong nông thôn, hiểu được các chính sách 

trong thực tiễn;  

Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức để triển khai thi hành, tổ chức 

thực hiện hoặc giải thích trong vận dụng phương pháp tài chính 

và tín dụng trong nông thôn; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Luận giải các vấn đề về 

phương pháp tài chính và dịch vụ tín dụng nông thôn trong vai 

trò nhà quản lý và chịu tác động của quản lý; 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

22 Quản lý thông tin 

kinh tế 

Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản cho Học viên về 

thông tin, cơ sở dữ liêụ , cách thiết kế, tổ chức, truy nhâp̣, chế 

biến, lưu trữ và quản lý dữ liêụ & thông tin. 

 - Về kỹ năng: Học viên sử duṇg thành thạo một số  phần mềm 

máy tính, có thể tự thiết kế các file dữ liêụ, nhâp̣, sắp xếp, 

truyền, xử lý, tính toán, lưu trữ các dữ liêụ trên các trang maṇg 

thông tin; có khả năng  quản lý các cơ sở dữ liêụ của đơn vi ̣phu ̣

trách. 

 - Về thái độ: Học viên được rèn luyện tính trách nhiêṃ, chăm 

chỉ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động trong  học tâp̣, làm viêc̣ và 

phuc̣ vu ̣cơ quan. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

23 Phương pháp nghiên 

cứu định tính 

Về kiến thức: Người học hiểu rõ được những kiến thức cơ bản 

về phương pháp nghiên cứu định tính từ thu thập, xử lý và phân 

tích thông tin định tính;Về kỹ năng: Người học biết áp dụng và 

kết hợp các kỹ năng trong thiết kế và tổ chức một nghiên cứu 

định tính cũng như cách viết và trình bày kết quả nghiên cứu 

định tính; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có thể tự tổ 

chức thực hiện một nghiên cứu theo hướng định tính 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



24 Marketing nông 

nghiệp nâng cao 

a) Kiến thức: Phân tích được nguyên lý, cấu trúc và những hoạt 

động của hệ thống marketing nông nghiệp; Hiểu được hệ thống 

marketing đó ảnh hưởng như thế nào tới các hộ nông dân, người 

tiêu dùng và các trung gian 

b) Kĩ năng: Vận dụng những kiến thức cơ bản của marketing 

vào các nội dung quản trị sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông 

nghiệp. 

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Học viên có khả năng áp dụng 

sáng tạo các kiến thức  đã được trang bị phù hợp với điều kiện 

thực tế nghề nghiệp. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

25 Kinh tế công cộng 

nâng cao 

Về kiến thức: Kinh tế công cộng nâng cao nghiên cứu hành vi 

và chính sách của chính phủ thông qua góc nhìn về hiệu quả 

kinh tế và công bằng xã hội. Ở cấp độ cơ bản nhất, kinh tế công 

cộng cung cấp khung lý thuyết về vấn đề liệu chính phủ có nên 

tham gia vào nên kinh tế thị trường hay không? nếu có thì mức 

độ tham gia nào là hợp lý.   

- Kĩ năng: Sau khi kết thúc khóa học sinh viên có thể hiểu các 

chính sách công mà chính phủ sử dụng để điều tiết nền kinh tế 

và phân chia phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, các kĩ năng như làm 

việc nhóm, kĩ năng thuyết trình của sinh viên được củng cố và 

nâng cao.  

- Ngoài ra, kinh tế công cộng nâng cao còn cung cấp kiến thức 

toàn diện về kinh tế học của khu vực công cộng trong mối quan 

hệ với các môn học kinh tế khác. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

26 Kinh tế và quản lý lao 

động nâng cao 

Ø Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn nâng cao về  kinh tế và quản lý lao động 

nhằm sử dụng nguồn lực lao động có hiệu quả trong quá trình 

phát triển kinh tế xã hội, bao gồm phân tích kinh tế và quản lý 

thị trường lao động, quản lý dân số, phân bố dân cư và sử dụng 

lao động; kinh tế và quản lý xuất khẩu lao động; phân tích các 

chính sách xã hội đối với người lao động ở Việt Nam và ở một 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



số nước trên thế giới 

Ø Về kỹ năng: Học viên có khả năng thao tác và phối hợp kĩ 

năng làm việc nhóm và thuyết trình các vấn đề có liên quan đến 

kinh tế và quản lý lao động thông qua thảo luận trên lớp. 

Ø Về thái độ học tập: Hình thành thái độ học tập và nhận thức; 

có thể tổ chức, so sánh và tổng hợp được các thông tin về kinh 

tế và quản lý nguồn lực lao động. 

27 Phân tích chi phí lợi 

ích 

 Về kiến thức:  

Môn học Phân tích lợi ích chí nhằm: (i) Trang bị và nâng cao 

cho người học hiểu được tổng phúc lợi xã hội và lợi ích của một 

chương trình, dự án hoặc chính sách; (ii) phân tích hiệu quả của 

một chương trình, dự án dưới góc độ giá thực của thị trường 

cạnh tranh hoàn hảo; điều chỉnh các thất bại của thị trường và 

thất bại của chính phủ; (iii) cách điều chỉnh giá tài chính về giá 

kinh tế; cách điều chỉnh về giá bóng “shadow price” phân tích 

lợi ích chi phí tài chính, kinh tế. 

-  Về kỹ năng:  

Sau khi kết thúc khóa học người học, có  có thể lập, phân tích 

dự án dưới góc độ giá tài chính,  giá kinh tế (gía bóng). 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

28 Phát triển chuỗi giá trị Về kiến thức: Học viên hiểu được bản chất các khái niệm về 

chuỗi giá trị, phát triển chuỗi giá trị, các chủ thể và hoạt động 

nhằm phát triển chuỗi giá trị và có thể phân tích trong các tình 

huống cụ thể trong môn học cũng như thực tế. 

- Về kỹ năng: Học viên nắm được phương pháp cơ bản phân 

tích chuỗi giá trị sản phẩm và vai trò của các bên liên quan trong 

phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, có thể kết nối thêm với các 

môn học khác như Chính sách Công nâng cao, Quản lý giá và 

2 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



Thị trường, Hội nhập kinh tế quốc tế..nhằm phân tích, xác định 

rõ hơn vai trò và các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của chuỗi 

giá trị sản phẩm cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên nhận thức tầm 

quan trọng của phát triển chuỗi giá trị sản phẩm trong phát triển 

kinh tế xã hội nông thôn, tự chủ và có ý thức chủ động trong quá 

trình học. 

29 Quản lý trang trại 

chăn nuôi 

Về kiến thức: Vận dụng những kiến thức cập nhật, mở rộng về 

quản lý trang trại chăn nuôi 

-Về kỹ năng: vận dụng và độc lập đánh giá về quản lý trang trại 

chăn nuôi 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự định hướng, phát triển 

năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc năng lực 

dẫn dắt chuyên môn trong lĩnh vực quan tâm để xử lý các vấn 

đề phát sinh trong thực tiễn 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

30 Đánh giá chất lượng 

sản phẩm chăn nuôi 

Về kiến thức: Giúp học viên vận dụng được khái niệm và các 

chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi, cả phương 

diện dinh dưỡng và an toàn, hệ thống phân tích, kiểm định đánh 

giá và quản lý chất lượng sản phẩm. 

Về kỹ năng: học viên có thể vận dụng một chách độc lập về tìm 

kiếm thông tin, tổng hợp vấn đề liên quan và kỹ thuật đánh giá 

chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: nhận thức được trách nhiệm 

của học viên chuyên ngành chăn nuôi đối với cộng đồng và môi 

trường  từ đó tự định hướng, phát triển năng lực cá nhân, thích 

nghi với yêu cầu thực tiễn. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

31 Luận văn thạc sĩ Về kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học vào nghiên cứu 

một vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực kế kinh tế nông nghiệp và các 

lĩnh vực khác có liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại cơ sở 

thực tập để làm luận văn tốt nghiệp. 

- Về kỹ năng: Thực hành được các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

12   đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



viết báo cáo, thuyết trình, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng 

phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn, nghề 

nghiệp,  đồng thời phát triển các kỹ năng về phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có thái độ nghiêm 

túc trong tiếp cận thực tế, tích cực tổ chức các hoạt động nghiên 

cứu thực tế.  

2. Ngành Quản lý Kinh tế, trình độ thạc sĩ 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 Triết học Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động 

4 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

2 Tiếng Anh Học phần nhằm giúp học viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần 

này giúp sinh viên có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, 

biết tìm và xử lý thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến 

thức mới. 

2 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



3 Kinh tế học Về kiến thức: hoc̣ viên hiểu đươc̣ các kiến thức nâng cao về ứng 

xử của người tiêu dùng, nhà sản xuất, sư ̣cân bằng của thi ̣trường 

và vai trò của Chính phủ; các mục tiêu, chính sách kinh tế vĩ 

mô; Tổng cầu, tổng cung và sản lượng cân bằng; Tăng trưởng 

kinh tế; Những vấn đề kinh tế vĩ mô và ứng dụng đối với Việt 

Nam.   

- Về kỹ năng: hoc̣ viên biết phối hợp các kiến thức nguyên lý 

kinh tế vi mô, vĩ mô vào phân tích, giải quyết các vấn đề thực 

tiễn của Việt Nam; có khả năng phân tích, dự báo các hiện tượng 

kinh tế-xã hội trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn 

trong bối cảnh mới; có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

nhóm để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn 

quản lý kinh tế ở các cấp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức và thái độ học 

tập nghiêm túc trên lớp, tự giác, chủ động, sáng tạo trước các 

vấn đề kinh tế của nền kinh tế Việt Nam. 

3 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

4 Kinh tế tài chính nâng 

cao 

Về kiến thức: Học phần này nhằm giúp sinh viên nắm được các 

nguyên tắc kinh tế tài chính. Thông qua đó, các lý thuyết tài 

chính hiện đại được giải thích và ứng dụng trong việc phân tích 

và đưa ra quyết định đầu tư tài chính. 

- Về kỹ năng:  

+ Cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, chia 

sẻ thông tin và phối hợp trong nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu 

các đề tài nghiên cứu về quản lý kinh tế tài chính trong đời sống 

kinh tế-xã hội 

+ Các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin nhằm ra các 

quyết định trong đầu tư tài chính 

+ Cung cấp cho người học kỹ năng làm tiểu luận/báo cáo và 

trình bày tiểu luận/báo cáo 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn 

5 Hạch toán và phân 

tích kinh tế 

Về kiến thức:  Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về 

ghi chép ban đầu, hạch toán thống nhất, vai trò, nhiệm vụ, nội 

dung của hạch toán và phân tích kinh tế 

 Về kỹ năng: Học viện được thực hành và sử dụng các ký năng 

thiết kế, tổ chức ghi chép, tính toán và sử dụng  phân tích các 

chủ đề trong kinh tế ngành, tổ chức kinh tế như doanh nghiệp, 

hợp tác xã và Hộ gia đình. 

 Về thái độ: Học viên được rèn luyện tính trách nhiêṃ, chăm 

chỉ, cẩn thâṇ, ngăn nắp, chính xác, chủ động trong  học tâp̣, làm 

viêc̣ và phuc̣ vu ̣cơ quan. 

2 1,2 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

6 Phương pháp nghiên 

cứu cho quản lý  

Về kiến thức: Giúp người học viện những kiến thức cơ bản về 

cấu trúc và quá trình nghiên cứu, tổ chức quá trình nghiên cứu, 

các phương pháp nghiên cứu trong quán lý, cách viết và phổ 

biến kết quả nghiên cứu khoa học. Người học có thể hiểu, nắm 

vững và vận dụng các kiến thức này trong tổ chức thực hiện 

nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực kinh tế và quản lý. 

- Về kỹ năng: Học viên được học tập và thực hành các kỹ năng 

giao tiếp, quan sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm, thiết kế bảng 

câu hỏi, xác định các thang đo, các tiêu chí và tính toán được 

các chỉ tiêu nghiên cứu. Hơn nữa, người học sẽ học tập và thực 

hành các phương pháp phân tích kinh tế xã hội dựa trên lý thuyết 

ứng xử, ra quyết định trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trên cơ sở nắm vững và 

hiểu biết các kiến thức, các kỹ năng, người học sẽ có thái độ học 

tập tốt, ứng xử phù hợp trong mọi tình huống, nâng cao phẩm 

chất văn hóa, chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong công việc 

chuyên môn của mình. Người học được rèn luyện tính trách 

nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng tạo và tự giác làm 

viêc̣. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



- Về kiến thức: Giúp người học viện những kiến thức cơ bản về 

cấu trúc và quá trình nghiên cứu, tổ chức quá trình nghiên cứu, 

các phương pháp nghiên cứu trong quán lý, cách viết và phổ 

biến kết quả nghiên cứu khoa học. Người học có thể hiểu, nắm 

vững và vận dụng các kiến thức này trong tổ chức thực hiện 

nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực kinh tế và quản lý. 

- Về kỹ năng: Học viên được học tập và thực hành các kỹ năng 

giao tiếp, quan sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm, thiết kế bảng 

câu hỏi, xác định các thang đo, các tiêu chí và tính toán được 

các chỉ tiêu nghiên cứu. Hơn nữa, người học sẽ học tập và thực 

hành các phương pháp phân tích kinh tế xã hội dựa trên lý thuyết 

ứng xử, ra quyết định trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trên cơ sở nắm vững và 

hiểu biết các kiến thức, các kỹ năng, người học sẽ có thái độ học 

tập tốt, ứng xử phù hợp trong mọi tình huống, nâng cao phẩm 

chất văn hóa, chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong công việc 

chuyên môn của mình. Người học được rèn luyện tính trách 

nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng tạo và tự giác làm 

viêc̣. 

7 Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 

Về kiến thức: Trang bị cho học viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về khái niệm, bản chất, vai trò, đặc điểm của Chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội;  Nội dung của chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội; Tổ chức xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội; Phương pháp/công cụ xây dựng chiến lược phát 

triển kinh tế xã hội. 

- Về kỹ năng: Học viên phân tích và vận dụng được các phương 

pháp và công cụ để ây dựng một chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội cụ thể (phần bài tập nhóm); Trang bị cho sinh viên các kỹ 

năng về làm việc nhóm, thuyết trình, điều hành hoạt động nhóm. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

8 Khoa học quản lý 

nâng cao 

Về kiến thức: hoc̣ viên hiểu đươc̣ các kiến thức nâng cao về ứng 

xử của người tiêu dùng, nhà sản xuất, sư ̣cân bằng của thi ̣trường 

3 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 



và vai trò của Chính phủ; các mục tiêu, chính sách kinh tế vĩ 

mô; Tổng cầu, tổng cung và sản lượng cân bằng; Tăng trưởng 

kinh tế; Những vấn đề kinh tế vĩ mô và ứng dụng đối với Việt 

Nam.   

- Về kỹ năng: hoc̣ viên biết phối hợp các kiến thức nguyên lý 

kinh tế vi mô, vĩ mô vào phân tích, giải quyết các vấn đề thực 

tiễn của Việt Nam; có khả năng phân tích, dự báo các hiện tượng 

kinh tế-xã hội trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn 

trong bối cảnh mới; có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

nhóm để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn 

quản lý kinh tế ở các cấp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức và thái độ học 

tập nghiêm túc trên lớp, tự giác, chủ động, sáng tạo trước các 

vấn đề kinh tế của nền kinh tế Việt Nam. 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

9 Quản lý nhà nước về 

kinh tế nâng cao 

Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, học viên nắm được 

trang bị những kiến thức nâng cao về phương pháp tiếp cận, 

phương thức và kỹ năng để quản lý nhà nước về kinh tế trong 

nền kinh tế thị trường 

- Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học, học viên có  thể thể 

hiện  kết hợp được nhiều kỹ năng trong làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy 

sinh trong các hoạt động thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế 

- Về thái độ: Học viên được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong công tác, và tinh thần, thái độ làm việc tích cực trong việc 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

10 Quản lý tài nguyên và 

môi trường ứng dụng 

Ø Về kiến thức: Học viên hiểu các kiến thức lý thuyết và thực 

hành về quản lý môi trường và khai thác sử dụng tài nguyên; 

Sau khi học xong, học viên có thể vận dụng, phân tích các kiến 

thức này vào trong quản lý môi trường, khai thác, quản lý và sử 

dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo, không thể tái tạo ở địa 

phương một cách hiệu quả nhất dưới góc độ kinh tế - môi trường 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



– xã hội. 

Ø Về kỹ năng: Học viên có khả năng thao tác và phối hợp kĩ 

năng làm việc nhóm và thuyết trình về các vấn đề quản lý tài 

nguyên môi trường thông qua thảo luận trên lớp. 

Ø Về thái độ học tập: Hình thành thái độ học tập và nhận thức; 

có thể tổ chức, so sánh và tổng hợp được các thông tin về  quản 

lý tài nguyên môi trường  

11 Quản lý thông tin 

kinh tế 

Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản cho Học viên về 

thông tin, cơ sở dữ liêụ , cách thiết kế, tổ chức, truy nhâp̣, chế 

biến, lưu trữ và quản lý dữ liêụ & thông tin. 

 - Về kỹ năng: Học viên sử duṇg thành thạo một số  phần mềm 

máy tính, có thể tự thiết kế các file dữ liêụ, nhâp̣, sắp xếp, 

truyền, xử lý, tính toán, lưu trữ các dữ liêụ trên các trang maṇg 

thông tin; có khả năng  quản lý các cơ sở dữ liêụ của đơn vi ̣phu ̣

trách. 

 - Về thái độ: Học viên được rèn luyện tính trách nhiêṃ, chăm 

chỉ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động trong  học tâp̣, làm viêc̣ và 

phuc̣ vu ̣cơ quan. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

12 Phát triển chuỗi giá trị  Về kiến thức: Học viên hiểu được bản chất các khái niệm về 

chuỗi giá trị, phát triển chuỗi giá trị, các chủ thể và hoạt động 

nhằm phát triển chuỗi giá trị và có thể phân tích trong các tình 

huống cụ thể trong môn học cũng như thực tế. 

- Về kỹ năng: Học viên nắm được phương pháp cơ bản phân 

tích chuỗi giá trị sản phẩm và vai trò của các bên liên quan trong 

phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, có thể kết nối thêm với các 

môn học khác như Chính sách Công nâng cao, Quản lý giá và 

Thị trường, Hội nhập kinh tế quốc tế..nhằm phân tích, xác định 

rõ hơn vai trò và các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của chuỗi 

giá trị sản phẩm cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên nhận thức tầm 

quan trọng của phát triển chuỗi giá trị sản phẩm trong phát triển 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



kinh tế xã hội nông thôn, tự chủ và có ý thức chủ động trong quá 

trình học. 

13 Seminar 1: Thực tế 

quản lý kinh tế trong 

khu vực công 

Về kiến thức: Giúp học viên hiểu được bộ máy quản lý kinh tế 

trong khu vực công; nắm được quá trình quản lý; biết nhận dạng 

các vấn đề nảy sinh trong quản lý kinh tế ở khu vực công; và 

biết đề xuất các biện pháp hoàn thiện quản lý kinh tế trong khu 

vực công.Về kỹ năng: Học viên được học tập và thực hành các 

kỹ năng giao tiếp, quan sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm và đánh 

giá công tác quản lý trong khu vực công.  Hơn nữa, người học 

sẽ học tập và thực hành các phương pháp phân tích và đánh giá 

chính sách và thể chể đối với khu vực công. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trên cơ sở nắm vững và 

hiểu biết các kiến thức, các kỹ năng, người học sẽ có thái độ học 

tập tốt, ứng xử phù hợp trong mọi tình huống, nâng cao phẩm 

chất văn hóa, chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong công việc 

chuyên môn của mình. Người học được rèn luyện tính trách 

nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng tạo và tự giác làm 

viêc̣. 

1 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

14 Seminar 2: Thực tế 

quản lý kinh tế trong 

các DN 

Về kiến thức: Giúp học viên hiểu, phân tích và đánh giá được 

thực trạng quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp; nhận dạng 

các vấn đề nảy sinh trong quản lý kinh tế  và đề xuất các biện 

pháp hoàn thiện quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp nhằm 

đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp một cách hiệu quả. 

- Về kỹ năng: Học viên được học tập và thực hành các kỹ năng 

giao tiếp, quan sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm và đánh giá công 

tác quản lý trong các doanh nghiệp.  Hơn nữa, người học sẽ học 

tập và thực hành các phương pháp phân tích và đánh giá chính 

sách và thể chể đối với khu vực tư nhận và đặc biệt là doanh 

nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trên cơ sở nắm vững và 

hiểu biết các kiến thức, các kỹ năng, người học sẽ có thái độ học 

1 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



tập tốt, ứng xử phù hợp trong mọi tình huống, nâng cao phẩm 

chất văn hóa, chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong công việc 

chuyên môn của mình. Người học được rèn luyện tính trách 

nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng tạo và tự giác làm 

viêc̣. 

15 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định nâng 

cao 

Về kiến thức:  

Môn học nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về 

(i) Lãnh đạo, quản lý (ii) Tâm lý học lãnh đạo quản lý, (iii) Các 

kỹ năng và phương pháp lãnh đạo, (iv) Lý thuyết ra quyết định, 

(v) Kỹ năng ra quyết định, và (vi) Hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, 

quản lý. 

- Về kỹ năng:  

Cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, chia sẻ 

thông tin và phối hợp trong nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu 

các đề tài nghiên cứu về quản lý các lĩnh vực trong đời sống 

kinh tế-xã hội.  

Các kỹ năng về lãnh đạo nhóm, kỹ năng về giao tiếp và đàm 

phán trong công tác lãnh đạo, quản lý.  

Các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin nhằm ra các 

quyết định trong quản lý. 

Cung cấp cho người học kỹ năng làm tiểu luận/báo cáo và trình 

bày tiểu luận/báo cáo. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

16 Kinh tế quốc tế nâng 

cao 

Về kiến thức: Hiểu kiến thức chuyên sâu chung về kinh tế quốc 

tế; Thương mại quốc tế; Đầu tư quốc tế; Hệ thống tiền tệ quốc 

tế và tỷ giá hối đoái; Liên kết kinh tế quốc tế và sự hội nhập gắn 

với của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: phối hợp các kiến thức kinh tế quốc tế vào phân 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam; có khả năng 

phân tích, dự báo các hiện tượng liên quan kinh tế quốc tế trong 

quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh mới; 

có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để giải quyết các 

vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức và thái độ học 

tập nghiêm túc trên lớp, tự giác, chủ động, sáng tạo trước các 

vấn đề kinh tế quốc tế liên quan Việt Nam. 

17 Kinh tế đầu tư nâng 

cao 

• Về kiến thức  

- Hiểu được những vấn đề chuyên sâu của lý thuyết đầu tư, vận 

dụng vào thực tiễn quản lý kinh tế và nghiên cứu. 

- Hiểu được các vấn đề chuyện sâu về công cụ quản lý đầu tư để 

vận dụng vào thực tiễn quản lý kinh tế trong doanh nghiệp và 

trong các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Hiểu được các tiêu chí để đánh giá một dự án đầu tư cả về khía 

cạnh tài chính, kinh tế - xã hội và môi trường. 

- Hiểu được nhân tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, thu hút 

vốn đầu tư để có thể vận dụng trong quản lý và xúc tiến đầu tư 

• Về kỹ năng 

- Kỹ năng phân tích đánh giá dự án đầu tư phát triển và vận dụng 

kiến thức đầu tư vào thực tiễn. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

18 Kinh tế phát triển 

nâng cao 

Về kiến thức: Giúp người học hiểu rõ phân tích, đánh giá được 

các quan điểm đa dạng và các vấn đềliên quan tới kinh tế phát 

triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển và kinh 

nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao kiến thức 

cho người học để góp phần vào việc đánh giá, phân tích và vận 

dụng dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá trình 

phát triển của Việt Nam  

- Về kỹ năng: Giúp người học có khả năng nhận thức và phân 

tích, đánh giá đưa ra các phản biện, khuyến cáo các vấn đề về 

kinh tế và phát triển. Có năng lực làm việc nhóm, thành thạo 

3 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



trong các kỹ năng chuẩn bị bài trình bày chuyên môn, trình bày 

chia sẻ các vấn đề về chuyên môn  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có nhận thức đúng đắn 

về vấn đề kinh tế và phát triển và có khả năng đánh giá, vận 

dụng, lựa chọn các chiến lược phát triển bền vững. 

19 Kỹ năng giao tiếp và 

thuyết trình 

Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, học viên nắm được 

trang bị kiến thức và kỹ năng sáng tạo thể hiện qua khả năng 

thiết lập kĩ năng giao tiếp chuẩn ở các môi trường làm việc, thiết 

kế bài thuyết trình chuyên nghiệp và thuyết phục. 

- Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học, học viên có  thể thể 

hiện  kết hợp được nhiều kỹ năng trong làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy 

sinh trong các hoạt động thực tiễn trong giao tiếp và thuyết trình. 

- Về thái độ: Học viên được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong công tác, và tinh thần, thái độ làm việc tích cực trong việc 

thực hiện 1 bài thuyết trình với kết quả cao nhất 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

20 Kinh tế công cộng 

nâng cao 

Về kiến thức: Kinh tế công cộng nâng cao nghiên cứu hành vi 

và chính sách của chính phủ thông qua góc nhìn về hiệu quả 

kinh tế và công bằng xã hội. Ở cấp độ cơ bản nhất, kinh tế công 

cộng cung cấp khung lý thuyết về vấn đề liệu chính phủ có nên 

tham gia vào nên kinh tế thị trường hay không? nếu có thì mức 

độ tham gia nào là hợp lý.   

- Kĩ năng: Sau khi kết thúc khóa học sinh viên có thể hiểu các 

chính sách công mà chính phủ sử dụng để điều tiết nền kinh tế 

và phân chia phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, các kĩ năng như làm 

việc nhóm, kĩ năng thuyết trình của sinh viên được củng cố và 

nâng cao.  

- Ngoài ra, kinh tế công cộng nâng cao còn cung cấp kiến thức 

toàn diện về kinh tế học của khu vực công cộng trong mối quan 

hệ với các môn học kinh tế khác. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



21 Kỹ năng quản lý 

chương trình và dự án 

nâng cao 

Về kiến thức: Hoc̣ viên hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các kiến thức về 

lý thuyết liên quan đến nghiên cứu khả thi, thẩm điṇh dư ̣án, tổ 

chức điều phối chương trình và giám sát đánh giá dư ̣ án 

- Về kỹ năng: Hoc̣ viên có các kỹ năng trong viết đề án dư ̣án, 

lâp̣ kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ dư ̣án, xác điṇh các tiêu chí giám sát đánh 

giá dư ̣án. Nâng cao ky ̃năng làm viêc̣ nhóm và khả năng thuyết 

trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ học tập tốt được 

rèn luyện tính trách nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng 

tạo và tự giác làm viêc̣. Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức 

trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

môi trường trong cộng đồng 

Về kiến thức: Hoc̣ viên hiểu và vâṇ duṇg đươc̣ các kiến thức về 

lý thuyết liên quan đến nghiên cứu khả thi, thẩm điṇh dư ̣án, tổ 

chức điều phối chương trình và giám sát đánh giá dư ̣ án 

- Về kỹ năng: Hoc̣ viên có các kỹ năng trong viết đề án dư ̣án, 

lâp̣ kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ dư ̣án, xác điṇh các tiêu chí giám sát đánh 

giá dư ̣án. Nâng cao ky ̃năng làm viêc̣ nhóm và khả năng thuyết 

trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ học tập tốt được 

rèn luyện tính trách nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng 

tạo và tự giác làm viêc̣. Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức 

trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

môi trường trong cộng đồng 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

22 Kinh tế và quản lý lao 

động nâng cao 

Ø Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn nâng cao về  kinh tế và quản lý lao động 

nhằm sử dụng nguồn lực lao động có hiệu quả trong quá trình 

phát triển kinh tế xã hội, bao gồm phân tích kinh tế và quản lý 

thị trường lao động, quản lý dân số, phân bố dân cư và sử dụng 

lao động; kinh tế và quản lý xuất khẩu lao động; phân tích các 

chính sách xã hội đối với người lao động ở Việt Nam và ở một 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



số nước trên thế giới 

Ø Về kỹ năng: Học viên có khả năng thao tác và phối hợp kĩ 

năng làm việc nhóm và thuyết trình các vấn đề có liên quan đến 

kinh tế và quản lý lao động thông qua thảo luận trên lớp. 

Ø Về thái độ học tập: Hình thành thái độ học tập và nhận thức; 

có thể tổ chức, so sánh và tổng hợp được các thông tin về kinh 

tế và quản lý nguồn lực lao động. 

23 Quản lý giá và thị 

trường 

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả 

năng vận dụng kiến thức căn bản về lý thuyết quản lý giá và 

quản lý thị trường trong cơ chế thị trường vào giải quyết các vấn 

đề thực tiễn nảy sinh trên thị trường kinh doanh hàng hoá và 

dịch vụ. 

- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này, học viên có kỹ 

năng thực hiện thành thạo, chính xác trong làm việc nhóm, 

thuyết trình, viết báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề về thực 

hiện nội dung quản lý nhà nước về giá và thị trường nảy sinh 

trên thị trường kinh doanh hàng hoá và dịch vụ. 

- Về thái độ: Học viên được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong công tác, và tinh thần, thái độ làm việc tích cực với kết 

quả cao nhất.  

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

24 Chính sách công nâng 

cao 

Về kiến thức: Người học hiểu được những kiến thức về hoạch 

định, thực thi chính sách công, phân tích và đánh giá chính sách 

công; 

- Về kỹ năng: Người học biết áp dụng và kết hợp các kỹ năng 

trong thực thi, phân tích và đánh giá chính sách công; Người 

học có khả năng tự đề xuất phương hướng hoàn thiện quá trình 

hoạch định và thực thi chính sách công; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có thể tự tổ 

chức thực hiện, phân tích và đánh giá một số chính sách công. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

25 Quản lý kinh tế nông 

nghiệp 

Về kiến thức: Người Học Hiểu các kiến thức và ứng duṇg các 

kỹ năng được Trang bị để quản lý kinh tế nông nghiệp cả ở khu 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 



vực công và khu vực tư 

- Về kỹ năng: Người Học phối hợp các kỹ năng quản lý  kinh tế 

nông nghiệp và áp duṇg trong thực tế ở cả khu vực công và khu 

vực tư 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiêṃ: Người Học có thể tự tổ 

chức thực hiện các hoạt động quản lý kinh tế nông nghiệp 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

26 Đánh giá tác động Về kiến thức: Học phần cung cấp cho học viên lý thuyết về đánh 

giá tác động,  các cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác 

động trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế. 

- Về kỹ năng: Học viên có thể ứng dụng các phương pháp đánh 

giá tác động trong đề tài luận văn, và trong công việc tại cơ quan 

công tác. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ học tập tích cực. 

2 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

27 Quản lý tài chính và 

đầu tư 

Về kiến thức: Nắm vững các nội dung về quản lý tài chính và 

đầu tư, hiểu được các chính sách trong thực tiễn;  

Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức để triển khai thi hành, tổ chức 

thực hiện hoặc giải thích trong vận dụng chính sách quản lý tài 

chính và đầu tư; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Luận giải các vấn đề về 

chính sách quản lý tài chính và đầu tư trong công việc của nhà 

quản lý và chịu tác động của quản lý; 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

28 Kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội nâng 

cao 

* Về kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề chung về kế hoạch và các phương 

pháp lập kế hoạch ở các tổ chức. 

- Hiểu được các vấn đề chuyện sâu về các công cụ lập kế hoạch 

để vận dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp và trong các cơ 

quan quản lý nhà nước. 

- Hiểu được các tiêu chí để đánh giá một kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội về tính khả thi, tính ổn định và bền vững. 

- Hiểu được nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và thực hiện kế 

hoạch ở các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và các vùng 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



lãnh thổ (tỉnh, huyện, xã) 

* Về kỹ năng:  

Cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, chia sẻ 

thông tin và phối hợp trong nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu 

về lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.  

Các kỹ năng về lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.  

Các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin để lập kế hoạch 

phát triển của một tổ chức, một địa phương. 

Cung cấp cho người học kỹ năng làm tiểu luận/báo cáo và trình 

bày tiểu luận/báo cáo. 

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

29 Lý thuyết và mô hình 

phát triển kinh tế -xã 

hội 

Về kiến thức (mức độ 3- thang bloom) 

• Học viên có thể chứng minh, phân biệt các lý thuyết và mô 

hình phát triển kinh tế- xã hội khác nhau, cũng như quá trình 

phát triển của các lý thuyết này; 

• Học viên có khả năng ứng dụng, dùng các kiến thức đã học để 

phát hiện những ưu điểm và hạn chế của các lý thuyết và mô 

hình phát triển kinh tế- xã hội này; và có khả năng vận dụng các 

cấp độ lý thuyết phát triển kinh tế xã hội khác nhau nhằm giải 

quyết vấn đề trong tình huống cụ thể. 

- Về kỹ năng: (mức độ 3- thang bloom) 

• Học viên có khả năng lặp lại chính xác, nhịp nhàng, đúng đắn, 

tư duy sáng tạo trong việc áp dụng khung lý thuyết phát triển 

kinh tế-xã hội được học vào việc phân tích các tranh luận về 

chính sách phát triển; 

• Học viên  có thể thảo luận và chia sẻ các quan điểm khác nhau 

trong phát triển. Thực hiện độc lập trong thuyết trình về các vấn 

đề về lý luận về phát triển kinh tế- xã hội. Thảo luận, đánh giá, 

3 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



nhận xét phân tích một số mô hình phát triển kinh tế xã hội từ 

cấp độ cá nhân, đến cấp độ tổ chức xã hội, quốc gia và hệ thống 

kinh tế thế giới: chiến lược, chính sách, giải pháp phát triển.Về 

các mục tiêu khác: thái độ học tập (mức độ 4- thang bloom) 

• Học viên có khả năng tổ chức  hoặc thiết lập trong việc so sánh 

và tổng hợp được giá trị của thông tin tiếp nhận thông quan thái 

độ tích cực học tập, thảo thảo luận, học hỏi. 

• Có tinh thần trách nhiệm với công việc và trong học tập. 

30 Phân tích chi phí lợi 

ích 

 Về kiến thức:  

Môn học Phân tích lợi ích chí nhằm: (i) Trang bị và nâng cao 

cho người học hiểu được tổng phúc lợi xã hội và lợi ích của một 

chương trình, dự án hoặc chính sách; (ii) phân tích hiệu quả của 

một chương trình, dự án dưới góc độ giá thực của thị trường 

cạnh tranh hoàn hảo; điều chỉnh các thất bại của thị trường và 

thất bại của chính phủ; (iii) cách điều chỉnh giá tài chính về giá 

kinh tế; cách điều chỉnh về giá bóng “shadow price” phân tích 

lợi ích chi phí tài chính, kinh tế. 

-  Về kỹ năng:  

Sau khi kết thúc khóa học người học, có  có thể lập, phân tích 

dự án dưới góc độ giá tài chính,  giá kinh tế (gía bóng). 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

2 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

31 Marketing nông 

nghiệp nâng cao 

a) Kiến thức: Phân tích được nguyên lý, cấu trúc và những hoạt 

động của hệ thống marketing nông nghiệp; Hiểu được hệ thống 

marketing đó ảnh hưởng như thế nào tới các hộ nông dân, người 

tiêu dùng và các trung gian 

b) Kĩ năng: Vận dụng những kiến thức cơ bản của marketing 

vào các nội dung quản trị sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông 

nghiệp. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Học viên có khả năng áp dụng 

sáng tạo các kiến thức  đã được trang bị phù hợp với điều kiện 

thực tế nghề nghiệp. 

32 Quản lý khoa học 

công nghệ nâng cao 

Về kiến thức: Cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về 

khoa học - công nghệ, hoạt động khoa học - công nghệ và quản 

lý hoạt động khoa học - công nghệ. Các chức năng, nhiệm vụ, 

phương pháp cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động khoa 

học - công nghệ ở Việt Nam. 

- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng cho người học về vận dụng và 

thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt động khoa 

học - công nghệ của hệ thống tổ chức quản lý khoa học - công 

nghệ của Việt Nam (Bộ KHCN ; Bộ NN&PTNT, các Sở khoa 

học & công nghệ…) 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

33 Luận văn thạc sĩ Về kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học vào nghiên cứu 

một vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực kế quản lý kinh tế và các lĩnh 

vực khác có liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại cơ sở thực 

tập để làm luận văn tốt nghiệp. 

- Về kỹ năng: Thực hành được các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

viết báo cáo, thuyết trình, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng 

phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn, nghề 

nghiệp, đồng thời phát triển các kỹ năng về phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có thái độ nghiêm 

túc trong tiếp cận thực tế, tích cực tổ chức các hoạt động nghiên 

cứu thực tế.  

12   đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

3. Ngành Phát triển nông thôn, trình độ Thạc sĩ 

 

TT Tên học phần Mục đích môn học Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



1 Triết học Học phần nhằm giúp người hoc̣ nắm đươc̣ kiến thức cơ bản về 

thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin và 

vận dụng được các tri thức đó vào hoạt động 

4 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

2 Ngoại ngữ Học phần nhằm giúp học viên nắm đầy đủ một số nội dung kiến 

thức cơ bản liên quan đến khái niệm về kinh tế; kinh tế truyền 

thống và kinh tế thị trường; kinh tế kế hoạch và kinh tế hỗn hợp; 

sự lựa chọn của người tiêu dùng và chi phí sản xuất; cấu trúc thị 

trường và sự cạnh tranh; Các yếu tố sản xuất; kinh tế vĩ mô; 

Chính sách tài chính và tiền tệ; Nền kinh tế mở và thương mại 

quốc tế. Sinh viên có thể đọc và hiểu được các bài báo, giáo 

trình cơ sở của các ngành trong khoa; có thể giao tiếp ở mức độ 

đơn giản với các giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh trong trao 

đổi chuyên môn. Về thái độ và phẩm chất đạo đức: Học phần 

này giúp sinh viên có khả năng nhận thức được vấn đề cần học, 

biết tìm và xử lý thông tin hiệu quả để trao dồi, xây dựng kiến 

thức mới. 

2 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

3 Khoa hoc̣ quản lý ứng 

dụng 

Về kiến thức:  

Học viên nâng cao kiến về nguyên tắc và nội dung, phương pháp 

chủ yếu của khoa học quản lý. Có tư duy khoa học trong tổ chức 

quản lý từng lĩnh vực cụ thể trong kinh tế và các hoạt động chính 

trị, xã hội. 

- Về kỹ năng:  

Học viên phải vận dụng được các phương pháp quản lý. Biết 

xây dựng kế hoạch và chiến lực phát triển, kiểm tra đánh giá các 

hoạt động quản lý thực tiễn phục vụ cho công tác lãnh đạo và 

chỉ đạo của các cấp, các địa phương trong quản lý phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. 

2 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

4 Quản lý phát triển 

nông thôn  

Về kiến thức: Giúp người học nắm vững cơ sở lý luận và thực 

tiễn về quản lý phát triển nông thôn (PTNT) để có thể vận dụng 

vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý  PTNT. Biết 

3 1 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 



cách phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn diễn ra ở nông thôn 

để đưa ra các giải pháp giải quyết những vấn đề cụ thể trong 

quản lý phát triển nông thôn. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh 

giá thực tiễn các vấn đề quản lý PTNT, kỹ năng đánh giá các 

nội dung quản lý và tìm ra các giải pháp giải quyết vấn đề cụ 

thể trong quản lý phát triển nông thôn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp người học có nhận 

thức đúng và thái độ học tập, kiến thức quản lý PTNT một các 

chủ động, dám nghĩ, dám làm và giám chiụ trách nhiệm trong 

công viêc. 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

5 Kinh tế phát triển 

nâng cao  

Về kiến thức: Giúp người học hiểu rõ phân tích, đánh giá được 

các quan điểm đa dạng và các vấn đềliên quan tới kinh tế phát 

triển; Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển và kinh 

nghiệm thực tiễn của quốc tế về phát triển; Nâng cao kiến thức 

cho người học để góp phần vào việc đánh giá, phân tích và vận 

dụng dưới góc độ kinh tế các vấn đề thực tiễn trong quá trình 

phát triển của Việt Nam  

- Về kỹ năng: Giúp người học có khả năng nhận thức và phân 

tích, đánh giá đưa ra các phản biện, khuyến cáo các vấn đề về 

kinh tế và phát triển. Có năng lực làm việc nhóm, thành thạo 

trong các kỹ năng chuẩn bị bài trình bày chuyên môn, trình bày 

chia sẻ các vấn đề về chuyên môn  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có nhận thức đúng đắn 

về vấn đề kinh tế và phát triển và có khả năng đánh giá, vận 

dụng, lựa chọn các chiến lược phát triển bền vững. 

3 1,2 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

6 Quản lý dự án phát 

triển nông thôn nâng 

cao  

Về kiến thức: Trang bị cho học viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về quản lý dự án PTNT (Khái niệm, vai trò, đặc điểm..); 

về các nội dung, phương pháp quản lý dự án như: Xác định ý 

tưởng dự án PTNT, Nghiên cứu khả thi dự án PTNT, Xây dựng, 

viết dự án PTNT, Thẩm định dự án PTNT, Lập kế hoạch dự án 

3 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



PTNT, Tổ chức – điều hành thực thi dự án PTNT, Giám sát đánh 

giá dự án PTNT, Chuyển giao kết quả dự án PTNT và  Đánh giá 

sau dự án /tác động dự án PTNT. 

- Về kỹ năng: Học viên phân tích và vận dụng được các phương 

pháp và công cụ được trang bị trên vào quản lý các dự án phát 

triển nông thôn cụ thể ở Việt Nam (phần bài tập nhóm); Trang 

bị cho học viên các kỹ năng về làm việc nhóm, thuyết trình, điều 

hành hoạt động nhóm. 

7 Chính sách phát triển 

nông thôn  

Sau khi kết thúc học phần, người học đạt được các mục tiêu sau 

đây: 

- Về kiến thức: người học hiểu được bản chất, cấu trúc và phân 

loại chính sách phát triển nông thôn,  sự can thiệp chính sách 

của chính phủ vào lĩnh vực phát triển nông thôn, phân tích chính 

sách và đánh giá một số chính sách phát triển nông thôn 

- Về kỹ năng: người học biết các kỹ năng phân tích, hoạch định 

và chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển nông thôn trong thực 

tiễn 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học có năng lực tự 

chủ trong phân tích các chính sách phát triển nông thôn. 

3 3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

8 Chiến lươc̣ phát triển 

nông nghiệp - nông 

thôn 

Về kiến thức: Trang bị cho học viên hiểu và nắm vững kiến thức 

cơ bản về khái niệm, bản chất, vai trò, đặc điểm của Chiến lược 

phát triển NN-NT; Nội dung của chiến lược phát triển NN-NT; 

Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển NN-NT; Phương 

pháp/công cụ xây dựng chiến lược phát triển NN-NT. 

- Về kỹ năng: Học viên phân tích và vận dụng được các phương 

pháp và công cụ để xây dựng một chiến lược phát triển NN-NT 

cụ thể (phần bài tập nhóm); Trang bị cho sinh viên các kỹ năng 

về làm việc nhóm, thuyết trình, điều hành hoạt động nhóm. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

9 Quản lý kinh tế nông 

thôn 

Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả 

năng vận dụng kiến thức căn bản về lý thuyết quản lý kinh tế 

nông thôn, quản lý đầu tư công và dịch vụ công cho phát triển 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 



nông thôn, quản lý sự thay đổi và lồng ghép nội dung quản lý 

kinh tế nông thôn với các lĩnh vực khác của sự phát triển nông 

thôn. 

- Về kỹ năng: Học viên có kỹ năng thực hiện thành thạo, chính 

xác trong làm việc nhóm, thuyết trình, viết báo cáo kết quả thực 

hành quản lý kinh tế nông thôn. 

- Về thái độ: Học viên được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong công tác, và tinh thần, thái độ làm việc tích cực với kết 

quả cao nhất.  

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

10 Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Ø Về kiến thức: Học viên hiểu các kiến thức lý thuyết và thực 

hành về quản lý môi trường và khai thác sử dụng tài nguyên; 

Sau khi học xong, học viên có thể vận dụng, phân tích các kiến 

thức này vào trong quản lý môi trường, khai thác, quản lý và sử 

dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo, không thể tái tạo ở địa 

phương một cách hiệu quả nhất dưới góc độ kinh tế - môi trường 

– xã hội. 

Ø Về kỹ năng: Học viên có khả năng thao tác và phối hợp kĩ 

năng làm việc nhóm và thuyết trình về các vấn đề quản lý tài 

nguyên môi trường thông qua thảo luận trên lớp. 

Ø Về thái độ học tập: Hình thành thái độ học tập và nhận thức; 

có thể tổ chức, so sánh và tổng hợp được các thông tin về  quản 

lý tài nguyên môi trường  

3 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

11 Hệ thống canh tác bền 

vững 

Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức về đặc 

điểm của hệ thống canh tác, các hệ thống canh tác bền vững ở 

vùng nhiệt đới, những vấn đề của hệ thống và các giải pháp kỹ 

thuật nhằm cải tiến hệ thống, hướng tới xây dựng hệ thống canh 

tác bền vững. Trang bị cho học viên các phương pháp nghiên 

cứu và xây dựng hệ thống canh tác thích hợp với các vùng sinh 

thái khác nhau. 

- Về kỹ năng: Học viên nắm được phương pháp điều tra, thu 

thập tài liệu sơ cấp, thứ cấp liên quan đến hệ thống canh tác; 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, xã hội và tự nhiên trong 

phân tích và xây dựng hệ thống canh tác bền vững. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động tổ chức và có 

trách nhiệm cao trong các hoạt động nghiên cứu phát triển hệ 

thống canh tác bền vững. 

12 Phát triển chăn nuôi 

bền vững 

Kiến thức:  

o Biết và nhớ được các khái niệm cơ bản trong chăn nuôi; 

o Biết được các loài, giống vật nuôi chính và tầm quan trọng của 

chăn nuôi về mặt kinh tế và xã hội. 

o Hiểu được các nguyên lý cơ bản của khoa học chăn nuôi (di 

truyền và nhân giống vật nuôi, sinh sản, dinh dưỡng và thức ăn 

chăn nuôi, phúc lợi động vật và sức khỏe vật nuôi) và ứng dụng 

của chúng trong sản xuất chăn nuôi; 

o Hiểu được các hoạt động chính trong chăn nuôi các loài vật 

nuôi chính hiện nay như bò, lợn và gia cầm. 

o Hiểu được vấn đề vệ sinh môi trường chăn nuôi và vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong chăn nuôi. 

- Kỹ năng: không 

- Thái độ:  

o Thiết lập được nhận thức (hiểu, so sánh và tổng hợp được) về 

chăn nuôi đối với kinh tế và xã hội; 

o Hình thành thái độ tôn trọng người chăn nuôi, người tiêu dùng 

sản phẩm chăn nuôi, môi trường chăn nuôi và bản thân vật nuôi. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

13 Kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội nâng 

cao 

* Về kiến thức:  

- Hiểu được những vấn đề chung về kế hoạch và các phương 

pháp lập kế hoạch ở các tổ chức. 

- Hiểu được các vấn đề chuyện sâu về các công cụ lập kế hoạch 

để vận dụng vào thực tiễn trong doanh nghiệp và trong các cơ 

quan quản lý nhà nước. 

- Hiểu được các tiêu chí để đánh giá một kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội về tính khả thi, tính ổn định và bền vững. 

2 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



- Hiểu được nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và thực hiện kế 

hoạch ở các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và các vùng 

lãnh thổ (tỉnh, huyện, xã) 

* Về kỹ năng:  

Cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, chia sẻ 

thông tin và phối hợp trong nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu 

về lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.  

Các kỹ năng về lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.  

Các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin để lập kế hoạch 

phát triển của một tổ chức, một địa phương. 

Cung cấp cho người học kỹ năng làm tiểu luận/báo cáo và trình 

bày tiểu luận/báo cáo. 

* Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

14 Quản lý nguồn nhân 

lực nông thôn  

Ø Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức nâng 

cao về  về quản lý nguồn nhân lực nông thôn, bao gồm những 

kiến thức về thị trường lao động nông thôn, quản lý đào tạo nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, đánh giá công tác sử 

dụng nguồn nhân lực nông thôn, các biện pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn nhân lực nông thôn nhằm sử dụng nguồn 

nhân lực nông thôn có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh 

tế xã hội nông thôn... Đồng thời học viên có thể vận dụng tốt 

những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn và thực hiện các 

đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân 

lực nói chung, quản lý nguồn nhân lực nông thôn nói riêng.  

Ø Về kỹ năng: Học viên có khả năng thao tác và phối hợp kĩ 

năng làm việc nhóm và thuyết trình các vấn đề có liên quan đến 

kinh tế và quản lý nguồn nhân lực nông thôn thông qua thảo 

luận trên lớp. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



Ø Về thái độ học tập: Hình thành thái độ học tập và nhận thức; 

có thể tổ chức, so sánh và tổng hợp được các thông tin về kinh 

tế và quản lý nguồn nhân lực nông thôn. 

15 Phát triển cộng đồng 

nâng cao 

Về kiến thức (mức độ 4- thang bloom) 

• Học viên có khả năng phân tích thông qua việc so sánh đối 

chiếu các nội dung về phát triển cộng đồng. Kiểm tra, lý giải các 

vấn đề cơ bản về cộng đồng, phát triển cộng đồng, triết lí và mục 

tiêu phát triển cộng đồng; khung lý thuyết và nguyên tắc của 

phát triển cộng đồng. 

• Học viên có khả năng thẩm định và kiểm định được quá trình 

phát triển cộng đồng: từ phương pháp tiếp cận trong phát triển 

cộng đồng đến xác định các thành phần chủ yếu của quá trình 

phát triển cộng đồng.  

• Xác định được tác động của các khía cạnh xã hội, văn hóa, 

kinh tế, chính trị và môi trường trong phát triển cộng đồng và 

Xu hướng phát triển cộng đồng trong thiên niên kỷ mới. 

- Về kỹ năng (mức độ 4- thang bloom) 

• Học viên có kỹ năng chuẩn hóa lặp lại chính xác, nhịp nhàng 

trong thiết kế, triển khai và giám sát – đánh giá một dự án phát 

triển cộng đồng. 

• Học viên thể hiện được khả năng kết hợp được nhiều kỹ năng 

theo thứ tự chính xác, nhịp nhàng và ổn định trong làm việc với 

cộng đồng. 

• Học viên có kỹ năng sử dụng công cụ PRA trong các chương 

trình, dự án phát triển cộng đồng. Học viên hoàn thiện các kỹ 

năng về làm việc nhóm, làm việc độc lập, thuyết trình, điều 

hành… 

- Về các mục tiêu khác: thái độ học tập (mức độ 4- thang bloom) 

• Học viên có khả năng tổ chức  hoặc thiết lập trong việc so sánh 

và tổng hợp được giá trị của thông tin tiếp nhận thông quan thái 

độ tích cực học tập, thảo luận, học hỏi của một chương trình 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



phát triển cộng đồng cụ thể 

• Có tinh thần trách nhiệm với công việc và trong học tập. 

16 Các vấn đề giới trong 

phát triển nông thôn 

Về kiến thức: Người hoc̣ hiểu, vâṇ duṇg và lồng ghép đươc̣ các 

khái niêṃ, phương pháp phân tích giới trong các nghiên cứu 

phát triển để tiến tới đảm bảo sư ̣bình đửng giới phát triển bền 

vững và tiến bô ̣

- Về kỹ năng: Người hoc̣ vâṇ duṇg linh hoaṭ và sáng taọ các 

phương pháp phân tích và lồng ghép giới trong các nghiên cứu 

phát triển. Có khả năng làm viêc̣ nhóm và thuyết trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: thái độ học tập tốt được 

rèn luyện tính trách nhiêṃ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động, sáng 

tạo và tự giác làm viêc̣. Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức 

trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

môi trường trong cộng đồng 

2 3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

17 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế - xã hôị 

nông thôn 

 - Về kiến thức: trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản 

về khoa học nnghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu 

khoa học và cách thức tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa 

học trong lĩnh vực kinh tế- xã hội nông thôn, 

- Về kỹ năng: Học viên có kỹ năng lựa chọn, thiết kế, lập kế 

hoạch, làm việc theo nhóm, tổ chức các hoạt động, thu thập dữ 

liệu, xử lý, tổng hợp, tính toán,  phân tích thông tin, đề xuất giải 

pháp phù hợp trong nghiên cứu khoa học kinh tế - xã hội nông 

thôn 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên sẽ chủ động, sáng 

tạo, tự giác và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động, nội dung 

và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế-xã hội nông thôn. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

18 Kỹ năng làm viêc̣ 

nhóm 

 Về kiến thức: Giúp người học hiểu rõ phân tích, đánh giá được 

tầm quan trọng vai trò của làm việc nhóm đặc biệt trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế; Các nguyên tắc làm việc nhóm; Các vấn 

đề nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm và cách giải quyết; 

Tổ chức nhóm làm việc hiệu quả. Nâng cao kiến thức cho người 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



học để góp phần vào việc tổ chức và thực hiện các hoạt động 

nhóm trong lĩnh vực kinh tế xã hội 

- Về kỹ năng: Giúp người học có năng lực làm việc nhóm, kỹ 

năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc 

nhóm, thành thạo trong các kỹ năng chuẩn bị một nhóm và tổ 

chức, quản lý một nhóm hiệu quả  

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Có nhận thức đúng đắn 

về vấn đề làm việc nhóm, sẵn lòng tham gia các hoạt động 

nhóm, nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, 

sẵn sàng đóng góp vì sự phát triển của nhóm, của tập thể. 

19 Quản lý tài chính 

nông thôn 

Về kiến thức: Nắm vững các nội dung về quản lý tài chính trong 

nông thôn, hiểu được các chính sách trong thực tiễn;  

Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức để triển khai thi hành, tổ chức 

thực hiện hoặc giải thích trong vận dụng chính sách quản lý tài 

chính và đầu tư trong nông thôn; 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Luận giải các vấn đề về 

chính sách quản lý tài chính nông thôn trong vai trò nhà quản lý 

và chịu tác động của quản lý; 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

20 Kinh tế quốc tế nâng 

cao 

Về kiến thức: Hiểu kiến thức chuyên sâu chung về kinh tế quốc 

tế; Thương mại quốc tế; Đầu tư quốc tế; Hệ thống tiền tệ quốc 

tế và tỷ giá hối đoái; Liên kết kinh tế quốc tế và sự hội nhập gắn 

với của Việt Nam. 

- Về kỹ năng: phối hợp các kiến thức kinh tế quốc tế vào phân 

tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam; có khả năng 

phân tích, dự báo các hiện tượng liên quan kinh tế quốc tế trong 

quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh mới; 

có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để giải quyết các 

vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức và thái độ học 

tập nghiêm túc trên lớp, tự giác, chủ động, sáng tạo trước các 

vấn đề kinh tế quốc tế liên quan Việt Nam. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



21 Nguyên lý kinh tế 

nâng cao 

Về kiến thức:  

+ Hiểu được những nguyên lý kinh tế nâng cao bao gồm những 

nguyên lý kinh tế học vi mô nâng cao và nguyên lý kinh tế vĩ 

mô nâng cao. 

+ Vận dụng những nguyên lý kinh tế nâng cao vào công việc 

chuyên ngành phát triển nông thôn. 

- Về kỹ năng: 

+ Phối hợp các kỹ năng thu thập thông tin, thực hiện tổ chức 

nghiên cứu độc lập. 

+ Có khả năng tư duy phê phán, logic và kỹ năng liên hệ vận 

dụng các nguyên lý kinh tế để giải quyết các vấn đề kinh tế nảy 

sinh. 

+ Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

+ Học viên chủ động, tự chủ trong học tập nghiên cứu. 

+ Có trách nhiệm trong học tập và vận dụng những kiến thức 

nguyên lý kinh tế trong thực tiễn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức và thái độ học 

tập nghiêm túc trên lớp, tự giác, chủ động, sáng tạo trước các 

vấn đề kinh tế của Việt Nam. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

22 Kỹ năng giao tiếp và 

thuyết trình 

Về kiến thức: Sau khi học xong môn học, học viên nắm được 

trang bị kiến thức và kỹ năng sáng tạo thể hiện qua khả năng 

thiết lập kĩ năng giao tiếp chuẩn ở các môi trường làm việc, thiết 

kế bài thuyết trình chuyên nghiệp và thuyết phục. 

- Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học, học viên có  thể thể 

hiện  kết hợp được nhiều kỹ năng trong làm việc nhóm, thuyết 

trình, viết báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy 

sinh trong các hoạt động thực tiễn trong giao tiếp và thuyết trình. 

- Về thái độ: Học viên được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong công tác, và tinh thần, thái độ làm việc tích cực trong việc 

thực hiện 1 bài thuyết trình với kết quả cao nhất 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



23 Nghiên cứu và đánh 

giá nông thôn  

Về kiến thức: Giúp người học nắm vững cơ sở lý luận và thực 

tiễn về nghiên cứu và đánh giá nông thôn (NC&ĐGNT) để có 

thể vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nghiên 

cứu  PTNT. Biết cách phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn 

diễn ra ở nông thôn để đưa ra các giải pháp giải quyết những 

vấn đề cụ thể trong phát triển nông thôn. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh 

giá thực tiễn các vấn đề kinh tế ,xã hội nông thôn, kỹ năng lựa 

chọn xác định vấn đề nghiên cứu và tìm ra các giải pháp giải 

quyết vấn đề cụ thể trong phát triển nông thôn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp người học có nhận 

thức đúng và thái độ học tập, nghiên cứu và đánh giá nông thôn 

một các chủ động, dám nghĩ, dám làm và giám chiụ trách nhiệm 

trong công viêc. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

24 Quản lý thông tin 

kinh tế 

Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản cho Học viên về 

thông tin, cơ sở dữ liêụ , cách thiết kế, tổ chức, truy nhâp̣, chế 

biến, lưu trữ và quản lý dữ liêụ & thông tin. 

 - Về kỹ năng: Học viên sử duṇg thành thạo một số  phần mềm 

máy tính, có thể tự thiết kế các file dữ liêụ, nhâp̣, sắp xếp, 

truyền, xử lý, tính toán, lưu trữ các dữ liêụ trên các trang maṇg 

thông tin; có khả năng  quản lý các cơ sở dữ liêụ của đơn vi ̣phu ̣

trách. 

 - Về thái độ: Học viên được rèn luyện tính trách nhiêṃ, chăm 

chỉ, cẩn thâṇ, chính xác, chủ động trong  học tâp̣, làm viêc̣ và 

phuc̣ vu ̣cơ quan. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

25 Khảo sát thực tiễn mô 

hình nông thôn mới 

Về kiến thức: Giúp người học nắm vững kinh nghiệm thực tiễn 

về phát triển nông thôn (PTNT) để có thể vận dụng vào giải 

quyết các vấn đề thực tiễn trong PTNT. Biết cách phân tích, 

đánh giá các kết quả thực tiễn mô hình nông thôn mới thành 

công để vận dụng đưa ra các giải pháp giải quyết những vấn đề 

cụ thể trong phát triển nông thôn. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



- Về kỹ năng: Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh 

giá thực tiễn các kinh nghiệm của mô hình PTNT, kỹ năng tìm 

hiểu, phân tích, đánh giá các kết quả quản lý, các hoạt động xây 

dựng NTM và tìm ra các bài học kinh nghiệm cụ thể trong phát 

triển nông thôn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp người học có nhận 

thức đúng và thái độ học tập, kiến thức từ mô hình PTNT một 

các chủ động, dám nghĩ, dám làm và giám chiụ trách nhiệm 

trong công viêc. 

26 Kỹ năng lãnh đạo và 

ra quyết định nâng 

cao 

Về kiến thức:  

Môn học nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về 

(i) Lãnh đạo, quản lý (ii) Tâm lý học lãnh đạo quản lý, (iii) Các 

kỹ năng và phương pháp lãnh đạo, (iv) Lý thuyết ra quyết định, 

(v) Kỹ năng ra quyết định, và (vi) Hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, 

quản lý. 

- Về kỹ năng:  

Cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, chia sẻ 

thông tin và phối hợp trong nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu 

các đề tài nghiên cứu về quản lý các lĩnh vực trong đời sống 

kinh tế-xã hội.  

Các kỹ năng về lãnh đạo nhóm, kỹ năng về giao tiếp và đàm 

phán trong công tác lãnh đạo, quản lý.  

Các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin nhằm ra các 

quyết định trong quản lý. 

Cung cấp cho người học kỹ năng làm tiểu luận/báo cáo và trình 

bày tiểu luận/báo cáo. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):  

Người học được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực 

trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 

chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



27 Đánh giá tác động Về kiến thức: Học phần cung cấp cho học viên lý thuyết về đánh 

giá tác động,  các cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác 

động trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế. 

- Về kỹ năng: Học viên có thể ứng dụng các phương pháp đánh 

giá tác động trong đề tài luận văn, và trong công việc tại cơ quan 

công tác. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ học tập tích cực. 

2 3,4 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

28 Phát triển chuỗi giá trị  Về kiến thức: Học viên hiểu được bản chất các khái niệm về 

chuỗi giá trị, phát triển chuỗi giá trị, các chủ thể và hoạt động 

nhằm phát triển chuỗi giá trị và có thể phân tích trong các tình 

huống cụ thể trong môn học cũng như thực tế. 

- Về kỹ năng: Học viên nắm được phương pháp cơ bản phân 

tích chuỗi giá trị sản phẩm và vai trò của các bên liên quan trong 

phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, có thể kết nối thêm với các 

môn học khác như Chính sách Công nâng cao, Quản lý giá và 

Thị trường, Hội nhập kinh tế quốc tế..nhằm phân tích, xác định 

rõ hơn vai trò và các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của chuỗi 

giá trị sản phẩm cụ thể. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên nhận thức tầm 

quan trọng của phát triển chuỗi giá trị sản phẩm trong phát triển 

kinh tế xã hội nông thôn, tự chủ và có ý thức chủ động trong quá 

trình học. 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

29 Chuồng traị và quản 

lý chất thải cho chăn 

nuôi 

Về kiến thức: Giúp người học nắm vững kinh nghiệm thực tiễn 

về phát triển nông thôn (PTNT) để có thể vận dụng vào giải 

quyết các vấn đề thực tiễn trong PTNT. Biết cách phân tích, 

đánh giá các kết quả thực tiễn mô hình nông thôn mới thành 

công để vận dụng đưa ra các giải pháp giải quyết những vấn đề 

cụ thể trong phát triển nông thôn. 

- Về kỹ năng: Trang bị cho người học kỹ năng phân tích, đánh 

giá thực tiễn các kinh nghiệm của mô hình PTNT, kỹ năng tìm 

hiểu, phân tích, đánh giá các kết quả quản lý, các hoạt động xây 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



dựng NTM và tìm ra các bài học kinh nghiệm cụ thể trong phát 

triển nông thôn. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giúp người học có nhận 

thức đúng và thái độ học tập, kiến thức từ mô hình PTNT một 

các chủ động, dám nghĩ, dám làm và giám chiụ trách nhiệm 

trong công viêc. 

30 Quản lý cây trồng 

tổng hợp 

Về kiến thức: Làm cho học viên thấy được sự cần thiết phải thực 

hiện Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và cung cấp cho học 

viên kiến thức về ICM (dinh dưỡng tổng hợp, quản lý dịch hại 

tổng hợp, thực hành canh tác tốt GAP và cơ sở khoa học để ra 

quyết định đạt hiệu quả kinh tế, canh tác bền vững và  an toàn 

môi trường và sản phẩm) để trên cơ sở đó nâng cao năng lực 

thực hiện ICM trong thực tiễn 

- Về kĩ năng: Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ biến 

tại Việt Nam dựa trên triệu chứng gây hại, dấu hiệu bệnh và đặc 

điểm hình thái các loài dịch hại cây trồng; Tìm và khai thác được 

thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng 

Việt và tiếng Anh; Trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết lập và 

tổ chức thực hiện một chương trình ICM (Huấn luyện nông dân 

(FFS); Trang bị kỹ năng đánh giá nông thôn có sự tham gia của 

người dân (PRA) để lấy thông tin xây dựng quy trình ICM; 

Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng ra quyết định, 

khả năng thuyết trình, hạch toán kinh tế; Sử dụng đúng kỹ thuật 

các thiết bị phun, rải thuốc bảo vệ thực vật; Thiết kết và thực 

hiện được các thí nghiệm bảo vệ thực vật; Thực hiện dịch vụ về 

bảo vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư vấn chẩn đoán, giám định 

và phòng chống các loại dịch hại thông thường. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ BVTV; Có khả 

năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau; Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

2 2,3 đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



trình độ chuyên môn; Có khả năng đưa ra được kết luận về các 

vấn đề liên quan Quản lý cây trồng tổng hợp trong BVTV; Có 

năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; Có 

năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động BVTV ở qui mô xã 

huyện 

31 Luận văn thạc sĩ  Về kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học vào nghiên cứu 

một vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực kế phát triển nông thôn và các 

lĩnh vực khác có liên quan đến chuyên ngành đào tạo tại cơ sở 

thực tập để làm luận văn tốt nghiệp. 

- Về kỹ năng: Thực hành được các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

viết báo cáo, thuyết trình, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng 

phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn, nghề 

nghiệp,  đồng thời phát triển các kỹ năng về phương pháp nghiên 

cứu khoa học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có thái độ nghiêm 

túc trong tiếp cận thực tế, tích cực tổ chức các hoạt động nghiên 

cứu thực tế.  

12   đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

Ngành Kinh tế nông nghiêp, Trình độ Tiến sĩ 

 

1 Nghiên cứu và Phát 

triển 

Tổng quan về Nghiên cứu và phát triển; Phương pháp tiếp cận 

và chiến lược trong R and D; Một số phương pháp cơ bản cho 

nghiên cứu kinh tế-xã hội trong phát triển; Chuẩn bị đề cương 

và kế hoạch cho nghiên cứu và phát triển; Tổ chức triển khai 

một nghiên cứu và hoạt động phát triển; Trình bày kết quả 

nghiên cứu. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

2 Phát triển nông 

nghiệp và Hội nhập 

Môn học giúp nâng cao kiến thức về bối cảnh phát triển nông 

nghiệp; An toàn và anh ninh LTTP, Công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nông nghiệp và nông thôn, sử dụng tài nguyên và vấn đề 

bền vững; hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề phát triển nông 

nghiệp; Những bài học kinh nghiệm và xu hướng phát triển nông 

nghiệp 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



3 Đánh giá tác động 

nâng cao 

Lý thuyết đánh giá tác động; Tác động và ảnh hưởng; Tác động 

trong nghiên cứu và nghiên cứu tác động; Các loại tác động; Các 

phương pháp đánh giá tác động (định tính và định lượng); Ứng 

dụng một số phương pháp đánh giá tác động vào các trường hợp 

nghiên cứu thực tiễn 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

4 Kinh tế và phát triển 

bền vững 

Phần I: Tổng quan về kinh tế phát triển và phát triển bền vững; 

Các mô hình phát triển kinh tế xã hội; Các vấn đề kinh tế xã hội 

trong quá trình phát triển và hội nhập; Quan hệ quốc tế và sự 

phát triển; Phần II: Phát triển nông thôn bền  vững: Tiếp cận 

bền vững trong phát triển nông thôn; Phương pháp và công cụ 

trong phát triển nông thôn; Các vấn đề trong phát triển nông 

thôn. Phần III: Chiến lược và kế hoạch phát triển: Phương pháp 

hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển; Các công cụ trong 

xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

5 Quản lý quan hệ lao 

động 

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quan hệ lao động; Môi trường 

pháp luật và quan hệ lao động; Quản lý hợp đồng lao động; Thỏa 

ước lao động tập thể; Tranh chấp lao động. Chính sách quản lý 

quan hệ lao động ở Việt Nam và các nước trên thế giới. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

6 Tổ chức và hoạt động 

của thị trường 

Thị trường; cấu trúc thị trường; Cung cầu sản phẩm nông 

nghiệp, Nghiên cứu thị trường, Vai trò của Marketing nông sản 

trong phát triển kinh tế; Phương pháp đánh giá nhanh thị trường 

nông sản; Giá nông sản, giá các đầu vào và các chính sách giá 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

7 Phân tích chi phí - lợi 

ích nâng cao  

: Môn học Phân tích lợi ích chi phí nâng cao, trang bị cho người 

học các kiến thức ở tầm vi mô và vĩ mô để khắc phục các thất 

bại của thị trường, thất bại của chính phủ nhằm đạt được lợi ích 

xã hội tối đa khi đánh giá một chương trình, một dự án dưới góc 

độ Kinh tế - Xã hội – Môi trường. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

8 Phân tích thị trường 

lao động 

Nhập môn phân tích thị trường lao động;  phân tích cung cầu 

lao động; phân tích thị trường lao động; Một số chính sách đối 

với người lao động ở Việt Nam 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



9 Ứng dụng phân tích 

định tính  và định 

lượng trong nghiên 

cứu kinh tế 

Tổng quan về các phương pháp phân tích định tính kế hợp định 

lượng, Các mô hình sử dụng biến định lượng kết hợp biến định 

tính và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế; Các mô hình xác 

suất và ra quyết định lựa chọn; Phương pháp phân tích nhân tố 

khám phá và ứng dụng trong nghiên cứu đánh giá mức độ hài 

lòng. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

10 Ứng dụng lý thuyết 

ứng xử trong phân 

tích kinh tế - xã hội 

Tổng quan về lý thuyết ứng xử, Các tình huống ứng xử trong 

kinh tế xã hội, Phân tích ứng xử của người tiêu dùng nông sản, 

Phân tích ứng xử của người sản xuất với rủi ro, Phân tích sự hài 

lòng và khả năng ra quyết định tham gia dịch vụ công của người 

dân. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

11 Phân tích năng lực 

cạnh tranh 

Các khái niệm cơ bản về lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, về 

cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; Xác định các chỉ tiêu, các 

phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của 

ngành và vùng lãnh thổ; Đánh giá năng lực cạnh tranh của một 

số nông sản chính của Việt Nam; Các yếu tố ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh; Các chính sách/giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh; Phân tích ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh 

đến sự phát triển của sản phẩm, của ngành và vùng lãnh thổ. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

12 Chuyên đề kinh tế 

nông nghiệp 

Giới thiệu chung về chuyên đề kinh tế nông nghiệp; Phân tích 

tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh tế trong nông nghiệp; 

Ứng dụng nguyên tắc kinh tế trong ra quyết định sản xuất – kinh 

doanh nông nghiệp; Phương pháp phân tích thị trường nông sản; 

Kinh tế nông nghiệp trong quá trình hội nhập; An ninh lương 

thực và an toàn thực phẩm. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

Ngành Kinh tế phát triển, Trình độ Tiến sĩ 

   

1 Kinh tế và phát triển 

bền vững 

Phần I: Tổng quan về kinh tế phát triển và phát triển bền vững; 

Các mô hình phát triển kinh tế xã hội; Các vấn đề kinh tế xã hội 

trong quá trình phát triển và hội nhập; Quan hệ quốc tế và sự 

phát triển; Phần II: Phát triển nông thôn bền  vững: Tiếp cận bền 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



vững trong phát triển nông thôn; Phương pháp và công cụ trong 

phát triển nông thôn; Các vấn đề trong phát triển nông thôn. 

Phần III: Chiến lược và kế hoạch phát triển: Phương pháp hoạch 

định chiến lược và kế hoạch phát triển; Các công cụ trong xây 

dựng chiến lược và kế hoạch phát triển 

2 Phân tích chi phí- lợi 

ích nâng  cao 

: Môn học Phân tích lợi ích chi phí nâng cao, trang bị cho người 

học các kiến thức ở tầm vi mô và vĩ mô để khắc phục các thất 

bại của thị trường, thất bại của chính phủ nhằm đạt được lợi ích 

xã hội tối đa khi đánh giá một chương trình, một dự án dưới góc 

độ Kinh tế - Xã hội – Môi trường. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

3 Ứng dụng phân tích 

định tính  và định 

lượng trong nghiên 

cứu kinh tế 

Tổng quan về các phương pháp phân tích định tính kế hợp định 

lượng, Các mô hình sử dụng biến định lượng kết hợp biến định 

tính và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế; Các mô hình xác 

suất và ra quyết định lựa chọn; Phương pháp phân tích nhân tố 

khám phá và ứng dụng trong nghiên cứu đánh giá mức độ hài 

lòng. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

4 Nghiên cứu và Phát 

triển (R&D ) 

Tổng quan về Nghiên cứu và phát triển; Phương pháp tiếp cận 

và chiến lược trong R and D; Một số phương pháp cơ bản cho 

nghiên cứu kinh tế-xã hội trong phát triển; Chuẩn bị đề cương 

và kế hoạch cho nghiên cứu và phát triển; Tổ chức triển khai 

một nghiên cứu và hoạt động phát triển; Trình bày kết quả 

nghiên cứu. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

5 Phát triển nông 

nghiệp và Hội nhập  

Môn học giúp nâng cao kiến thức về bối cảnh phát triển nông 

nghiệp; An toàn và anh ninh LTTP, Công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nông nghiệp và nông thôn, sử dụng tài nguyên và vấn đề 

bền vững; hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề phát triển nông 

nghiệp; Những bài học kinh nghiệm và xu hướng phát triển nông 

nghiệp 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

6 Đánh giá tác động 

nâng cao 

Lý thuyết đánh giá tác động; Tác động và ảnh hưởng; Tác động 

trong nghiên cứu và nghiên cứu tác động; Các loại tác động; Các 

phương pháp đánh giá tác động (định tính và định lượng); Ứng 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 



dụng một số phương pháp đánh giá tác động vào các trường hợp 

nghiên cứu thực tiễn 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

7 Tổ chức và hoạt động 

của thị trường 

Thị trường; cấu trúc thị trường; Cung cầu sản phẩm nông 

nghiệp, Nghiên cứu thị trường, Vai trò của Marketing nông sản 

trong phát triển kinh tế; Phương pháp đánh giá nhanh thị trường 

nông sản; Giá nông sản, giá các đầu vào và các chính sách giá 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

8 Ứng dụng lý thuyết 

ứng xử trong phân 

tích kinh tế-xã hội 

Tổng quan về lý thuyết ứng xử, Các tình huống ứng xử trong 

kinh tế xã hội, Phân tích ứng xử của người tiêu dùng nông sản, 

Phân tích ứng xử của người sản xuất với rủi ro, Phân tích sự hài 

lòng và khả năng ra quyết định tham gia dịch vụ công của người 

dân. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

9 Phân tích năng lực 

cạnh tranh 

Các khái niệm cơ bản về lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, về 

cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; Xác định các chỉ tiêu, các 

phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của 

ngành và vùng lãnh thổ; Đánh giá năng lực cạnh tranh của một 

số nông sản chính của Việt Nam; Các yếu tố ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh; Các chính sách/giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh; Phân tích ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh 

đến sự phát triển của sản phẩm, của ngành và vùng lãnh thổ. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

10 Kinh tế vùng Môn hoc̣ giúp nghiên cứu sinh hiểu được các khái niệm liên 

quan đến các nguyên tắc phân bố sản xuất, khái niệm vùng kinh 

tế, phân vùng kinh tế. Môn hoc̣ cũng giới thiệu sư ̣phân bố theo 

lãnh thổ các ngành kinh tế trong cả nước; các công cu ̣phuc̣ vu ̣

cho phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến sư ̣

phát triển của vùng. Các công cu ̣bao gồm đo lường thu nhập, 

cán cân thanh toán, kết cấu nền kinh tế, mô hình đầu vào - đầu 

ra, liên kết sản xuất và chu chuyển hàng hóa nội bộ vùng, thu 

nhập và việc làm nội bộ vùng. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

11 Chuyên đề kinh tế 

phát triển 

Tổng quan về ngành Kinh tế phát triển và các chủ đề/vấn đề 

nghiên cứu ngành Kinh tế phát triển; Giới thiệu cách thức lựa 

chọn các chủ đề/đề tài nghiên cứu Kinh tế phát triển; Phương 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 



pháp luận giải/biện minh về Tính cấp thiết (ý nghĩa lý luận và 

thực tiễn) của đề tài ngành Kinh tế phát triển; Giới thiệu về các 

Phương pháp/cách tiếp cận nghiên cứu thường sử dụng trong đề 

tài Kinh  tế phát triển (Tiếp cận theo thể chế, Tiếp cận theo vùng, 

Tiếp cận theo hình thức tổ chức kinh tế, Tiếp cận có sự tham 

gia, Tiếp cận theo chuỗi giá trị sản phẩm, Tiếp cận theo sinh 

kế/khung phân tích sinh kế, v.v…). Thực hành vận dụng Luận 

giải tính cấp thiết, Cách tiếp cận nghiên cứu vào Đề cương 

nghiên cứu đề tài  NCS của từng học viên (Luận giải Tính cấp 

thiết – Mục tiêu nghiên cứu – Phương pháp tiếp cận nghiên cứu  

để từ đó có sự gợi ý về  Cách chọn điểm nghiên cứu & các 

phương pháp nghiên cứu đề tài của NCS) 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

Ngành Quản trị nhân lực, Trình độ Tiến sĩ 

 

1 Quản lý quan hệ lao 

động 

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quan hệ lao động; Môi trường 

pháp luật và quan hệ lao động; Quản lý hợp đồng lao động; Thỏa 

ước lao động tập thể; Tranh chấp lao động. Chính sách quản lý 

quan hệ lao động ở Việt Nam và các nước trên thế giới. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

2 Phân tích thị trường 

lao động 

Nhập môn phân tích thị trường lao động;  phân tích cung cầu 

lao động; phân tích thị trường lao động; Một số chính sách đối 

với người lao động ở Việt Nam 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

3 Ứng dụng lý thuyết 

ứng xử trong phân 

tích kinh tế xã hội 

Tổng quan về lý thuyết ứng xử, Các tình huống ứng xử trong 

kinh tế xã hội, Phân tích ứng xử của người tiêu dùng nông sản, 

Phân tích ứng xử của người sản xuất với rủi ro, Phân tích sự hài 

lòng và khả năng ra quyết định tham gia dịch vụ công của người 

dân. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

4 Nghiên cứu và Phát 

triển (R&D ) 

Tổng quan về Nghiên cứu và phát triển; Phương pháp tiếp cận 

và chiến lược trong R and D; Một số phương pháp cơ bản cho 

nghiên cứu kinh tế-xã hội trong phát triển; Chuẩn bị đề cương 

và kế hoạch cho nghiên cứu và phát triển; Tổ chức triển khai 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



một nghiên cứu và hoạt động phát triển; Trình bày kết quả 

nghiên cứu. 

5 Phát triển nông 

nghiệp và Hội nhập  

Môn học giúp nâng cao kiến thức về bối cảnh phát triển nông 

nghiệp; An toàn và anh ninh LTTP, Công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nông nghiệp và nông thôn, sử dụng tài nguyên và vấn đề 

bền vững; hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề phát triển nông 

nghiệp; Những bài học kinh nghiệm và xu hướng phát triển nông 

nghiệp 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

6 Tổ chức và hoạt động 

của thị trường 

Thị trường; cấu trúc thị trường; Cung cầu sản phẩm nông 

nghiệp, Nghiên cứu thị trường, Vai trò của Marketing nông sản 

trong phát triển kinh tế; Phương pháp đánh giá nhanh thị trường 

nông sản; Giá nông sản, giá các đầu vào và các chính sách giá 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

7 Phân tích chi phí- lợi 

ích nâng  cao 

: Môn học Phân tích lợi ích chi phí nâng cao, trang bị cho người 

học các kiến thức ở tầm vi mô và vĩ mô để khắc phục các thất 

bại của thị trường, thất bại của chính phủ nhằm đạt được lợi ích 

xã hội tối đa khi đánh giá một chương trình, một dự án dưới góc 

độ Kinh tế - Xã hội – Môi trường. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

8 Ứng dụng phân tích 

định tính  và định 

lượng trong nghiên 

cứu kinh tế 

Tổng quan về các phương pháp phân tích định tính kế hợp định 

lượng, Các mô hình sử dụng biến định lượng kết hợp biến định 

tính và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế; Các mô hình xác 

suất và ra quyết định lựa chọn; Phương pháp phân tích nhân tố 

khám phá và ứng dụng trong nghiên cứu đánh giá mức độ hài 

lòng. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

9 Phân tích năng lực 

cạnh tranh 

Các khái niệm cơ bản về lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, về 

cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; Xác định các chỉ tiêu, các 

phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của 

ngành và vùng lãnh thổ; Đánh giá năng lực cạnh tranh của một 

số nông sản chính của Việt Nam; Các yếu tố ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh; Các chính sách/giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh; Phân tích ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh 

đến sự phát triển của sản phẩm, của ngành và vùng lãnh thổ. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 



10 Kinh tế vùng Môn hoc̣ giúp nghiên cứu sinh hiểu được các khái niệm liên 

quan đến các nguyên tắc phân bố sản xuất, khái niệm vùng kinh 

tế, phân vùng kinh tế. Môn hoc̣ cũng giới thiệu sư ̣phân bố theo 

lãnh thổ các ngành kinh tế trong cả nước; các công cu ̣phuc̣ vu ̣

cho phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến sư ̣

phát triển của vùng. Các công cu ̣bao gồm đo lường thu nhập, 

cán cân thanh toán, kết cấu nền kinh tế, mô hình đầu vào - đầu 

ra, liên kết sản xuất và chu chuyển hàng hóa nội bộ vùng, thu 

nhập và việc làm nội bộ vùng. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

11 Chuyên đề quản trị 

nhân lực 

Tổng quan về quản trị nhân lực: khái niệm, vai trò, công cụ, nội 

dung, yếu tố ảnh hưởng; Từ đó, lựa chọn chủ đề nghiên cứu, 

cũng như xác định mục tiêu nghiên cứu, hệ thống hóa và làm rõ 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ đề nghiên cứu được 

lựa chọn; Đưa ra cách tiếp cận/phương pháp nghiên cứu phù hợp 

cho nghiên cứu; Vận dụng cho phân tích, đánh giá, đề xuất giải 

pháp cho nghiên cứu. 

2 1,2,3,

4,5,6 

đánh giá giữa kỳ tự luận, 

đánh giá thuyết trình, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm/tự 

luận, tiểu luận 

 

X. KHOA NÔNG HỌC 

1. Ngành Công nghệ Rau Hoa Qủa và Cảnh quan, trình độ đại học năm học 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Cây rau đại cương 

 Tầm quan trọng, lịch sử phát triển, đặc điểm và phương hướng sản 

xuất cây rau; Đặc tính sinh vật học và sinh thái của cây rau; Biện 

pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất rau; Sản xuất rau an toàn; Kỹ 

thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản phẩm rau; Kỹ thuật thu hoạch 

và sau thu hoạch sản phẩm rau. 

 2 Học kỳ 2  
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

2 
Hoa cây cảnh đại 

cương 

Giới thiệu về nghề trồng hoa, cây cảnh; Phân loại hoa, cây cảnh. 

Yêu cầu sinh thái của cây hoa, cây cảnh; Kỹ thuật vườn ươm và các 
 2  Học kỳ 3 

 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



phương pháp nhân giống hoa cây cảnh; Một số biện pháp kỹ 

thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh; Bảo quản hoa cắt. 

3 
Ứng dụng mỹ thuật 

trong cảnh quan 

Khái niệm Hình họa cơ bản; Khái niệm về Màu sắc; cách sử dụng 

màu sắc; phương pháp tạo hình trên mặt phẳng và không gian; 

phương pháp cách điệu, khai thác họa tiết; mối quan hệ giữa Mỹ 

thuật và kiến trúc, điêu khắc; kết hợp các loại vật liệu trong trang trí 

cảnh quan. 

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

4 
Sản xuất cây trồng trên 

mái 

Giới thiệu sản xuất nông nghiệp trên mái. Thực trạng sản xuất nông 

nghiệp trên mái trên thế giới và Việt Nam. Lợi ích xã hội, môi 

trường và kinh tế của vườn trên mái. Các loại hình vườn trên mái. 

Thiết kế, thi công và bảo trì vườn trên mái. 

2 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

5 

Nhập môn ngành 

Công nghệ Rau - Hoa - 

Quả và cảnh quan 

Học phần gồm 4 chương, đề cập đến các vấn đề: giới thiệu về 

chương trình đào tạo ngành Công nghệ RHQ&CQ theo định hướng 

nghề nghiệp; vị trí, vai trò của ngành sản xuất rau, hoa, quả và thiết 

kế cảnh quan; hiện trạng và xu thế phát triển của ngành; giới thiệu 

thế giới nghề nghiệp (WoW) và cơ hội việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp; thực hành làm việc theo nhóm, thiết kế phiếu điều 

tra, điều tra thực địa, viết báo cáo, tổ chức hội thảo sinh viên. 

2 Học kỳ 1 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

6 
Nguyên lý thiết kế 

cảnh quan 

Các khái niệm cơ bản; Những đối tượng cơ bản trong thiết kế cảnh 

quan; Các bước tiến hành trong thiết kế cảnh quan; Các yếu tố tạo 

hình trong thiết kế cảnh quan; Thiết kế cảnh quan các khu vực 

đặc thù. 

2 Học kỳ 3 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

7 
Thi công và tạo dựng 

cảnh quan 1 

bao gồm các nội dung về tổng quát các bước thi công 1 công trình 

cảnh quan; các loại vật liệu và ứng dụng của các vật liệu này 

trong sân vườn. Các phần tiếp sau tập trung vào các khối kiến thức 

về tổ chức thi công mặt bằng cảnh quan, kỹ thuật thi công đường đi 

trong sân vườn; kỹ thuật thi công yếu tố nước và kỹ thuật phối kết 

cây xanh. 

2 Học kỳ 3 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



8 

Nguyên lý sản xuất 

Rau-hoa-quả trong nhà 

có mái che 

Giới thiệu cấu trúc, vật liệu và trang thiết bị các loại nhà có mái che; 

Cách vận hành kiểm soát môi trường phù hợp để trồng cây rau hoa 

quả trong nhà có mái che; Kiểm soát sinh trưởng và phát triển cây 

trồng bằng dinh dưỡng, phương pháp tưới, chất điều tiết sinh trưởng 

cây trồng trên giá thể; nguyên lý cơ bản về quản lý sâu bệnh hại và 

duy trì chất lượng sản phẩm sản xuất trong nhà có mái che. 

2 Học kỳ 4 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

9 

Thực tập nghề nghiệp 

1: Kỹ năng cơ bản và 

quản lý sản xuất trong 

lĩnh vực rau hoa quả 

và cảnh quan 

Làm việc tại cơ sở có hoạt động liên quan đến rau hoa quả và cây 

cảnh quan để thành thạo các biện pháp kỹ thuật sản xuất rau hoa quả 

và cây cảnh quan; Điều tra qui trình sản xuất các loại cây trồng, các 

hoạt động kinh doanh và công tác quản trị sản xuất của cơ sở; Viết 

báo cáo và trình bày kết quả thực tập. 

2 Học kỳ 4 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

10 

Đồ án 1: Quản lý sản 

xuất trong lĩnh vực 

Công nghệ rau - hoa - 

quả và Cảnh quan 

Sinh viên thực hiện một trong bốn chuyên đề (Thiết kế, xây dựng 

vườn ươm cây ăn quả lâu năm cho một vùng sinh thái; thiết kế, xây 

dựng và quản lý vườn ươm cây rau; thiết kế, xây dựng và quản lý 

vườn ươm cây hoa trong nhà có mái che; xây dựng hệ thống 

sản xuất hạt giống rau) thông qua tổng hợp, phân tích, ứng dụng các 

kiến thức và kỹ năng tích lũy trong quá trình học tập dưới sự hướng 

dẫn của giáo viên. 

2 Học kỳ 5 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

11 Cây ăn quả đại cương 

Tầm quan trọng của cây ăn quả; Tình hình sản xuất cây ăn quả trên 

thế giới và Việt Nam; Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây ăn 

quả; Yêu cầu sinh thái của cây ăn quả; Vườn ươm và các phương 

pháp nhân giống cây ăn quả; Quy hoạch và thiết kế vườn quả; Quản 

lý và chăm sóc vườn cây ăn quả; Thị trường và chất lượng quả. 

3 Học kỳ 2 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

12 Trồng cây không đất 

Học phần gồm 4 chương, đề cập đến các vấn đề: Lịch sử trồng cây 

không đất, thực trạng và xu thế phát triển công nghệ trồng cây 

không đất trong sản xuất trồng trọt; giới thiệu các hệ thống trồng 

cây không đất; nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thu dinh dưỡng 

qua rễ của cây trồng; phương pháp pha chế dung dịch dinh dưỡng; 

2 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



vai trò, tính năng của giá thể trồng cây không đất, phương pháp phối 

trộn giá thể; kỹ thuật nhân giống rau và hoa không dùng đất; kỹ 

thuật sản xuất một số loại rau và hoa thông dụng trên hệ thống thủy 

canh, khí canh và trong chậu giá thể. 

13 

Đồ án 2: Sản xuất và 

quản lý sản xuất trong 

nhà có mái che 

Giới thiệu Đồ án 2 - Sản xuất và quản lý sản xuất Rau-Hoa-Quả 

trong nhà có mái che; Lợi ích và mục tiêu của Đồ án Sản xuất và 

quản lý sản xuất Rau-Hoa-Quả trong nhà có mái che; Vai trò, trách 

nhiệm của các bên liên quan (Bộ môn, giáo viên hướng dẫn, sinh 

viên và Công giới); Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh dự án; Tổ 

chức và giám sát thực hiện; Hướng dẫn viết báo cáo thực hiện 

Đồ án 2; Đánh giá kết qủa thực hiện. 

3 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

14 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thiết kế 

cảnh quan 

Quy trình thiết kế bản vẽ trên máy vi tính; Sử dụng các phần mềm 

(Auto CAD, SketchUp, Photoshop, 3D max, Mapinfo, GIS…) trong 

thiết kế cảnh quan. 

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

15 
Thi công và tạo dựng 

cảnh quan 2 

Các kiến thức nâng cao về thiết kế, xác định đặc trưng, tạo dựng và 

duy trì cảnh quan; Lựa chọn và sử dụng các loại vật liệu phù hợp 

trong thiết kế và thi công cảnh quan; Thực hành tạo dựng cảnh 

quan. 

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

16 Cảnh quan nội thất 

Các phương pháp và nguyên tắc nhận biết, lựa chọn cây trồng phù 

hợp cho trang trí nội thất; Phương pháp, kỹ năng phối trí và duy trì 

cây trồng nội thất; Kỹ năng tạo không gian có tính thẩm mỹ cho 

phòng ở, khu dân cư và khu công sở. 

2 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

17 
Quản lý cây xanh đô 

thị 

Quản lý cây xanh đô thị cung cấp các khối kiến thức cơ bản về khái 

niệm, phân loại, vai trò và đặc điểm môi trường của cây xanh đô thị. 

Nội dung tập trung chủ yếu vào tổ chức và quản lý vườn 

ươm; tổ chức quản lý cây xanh đường phố, cây xanh công viên. Bên 

cạnh đó, nội dung môn học cũng cung cấp các kỹ thuật cắt tỉa, kỹ 

thuật đốn hạ và các biện pháp chăm sóc cây xanh trong đô thị. 

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



18 
Sản xuất và duy trì cây 

trồng cảnh quan 

Nhận biết, lựa chọn và phân nhóm các loại cây trồng làm cảnh 

dựa vào mục đích sử dụng; Đặc điểm sinh trưởng, yêu cầu ngoại 

cảnh, kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây 

trồng làm cảnh; Lập kế hoạch duy trì cây trồng cảnh quan; Các kỹ 

thuật cơ bản trong việc duy trì cảnh quan (kỹ thuật cắt, đốn tỉa, tạo 

hình, làm viền…). 

2 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

19 
Đồ án 2: Quản lý dự 

án về cảnh quan 

Giới thiệu Đồ án 2 - Quản lý dự án về cảnh quan; Lợi ích và mục 

tiêu của Đồ án; Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan (Bộ môn, 

giáo viên hướng dẫn, sinh viên và Công giới); Hướng dẫn xây dựng 

Thuyết minh dự án; Tổ chức và giám sát thực hiện; Hướng dẫn viết 

báo cáo thực hiện Đồ án 2; Đánh giá kết quả Đồ án 2. 

3 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

20 
Thiết kế hoa nghệ 

thuật 

Giới thiệu những thông tin liên quan đến thiết kế hoa nghệ thuật bao 

gồm nghệ thuật cắm/bó hoa (lịch sử phát triển của nghệ thuật 

cắm hoa, các trường phái cắm hoa, các loại hoa phổ biến sử dụng 

trong cắm hoa), nghệ thuật làm hoa khô, nghệ thuật làm hoa ép... 

Các nguyên tắc phối/kết hợp mầu sắc, nguyên tắc cắm hoa phương 

Đông (nghệ thuật cắm hoa Ikebana) và phương Tây, phương pháp 

làm hoa khô, hoa ép. 

2 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

21 
Cây ăn quả chuyên 

khoa 

Mở đầu; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả nhiệt đới; Kỹ thuật 

trồng và chăm sóc cây ăn quả á nhiệt đới; Kỹ thuật trồng và 

chăm sóc cây ăn quả ôn đới. 

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

22 

Thực tập nghề nghiệp 

2: Kỹ năng nghề 

nghiệp về sản xuất 

trong nhà có mái che 

Tìm hiểu về cấu trúc nhà có mái che và phương pháp vận hành, kỹ 

thuật sản xuất trong nhà có mái che: nhân giống, trồng, 

vận hành hệ thống tưới, pha chế dung dịch dinh dưỡng, bón phân, 

chuẩn bị giá thể, làm giàn, cắt tỉa cây, phòng trừ sâu bệnh, thu 

hoạch. 

5 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



23 

Thực tập nghề nghiệp 

2: Kỹ năng thiết kế và 

thi công cảnh quan 

Tìm hiểu và thực hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

cảnh quan tại cơ sở. Thực hành thiết kế, thi công, tạo dựng cảnh 

quan, bảo dưỡng và chăm sóc cây xanh, hoa cảnh thông qua việc 

tham gia trực tiếp vào các hoạt động tại cơ sở. Thực hành các kỹ 

năng giao tiếp, tư vấn, phối hợp làm việcnhóm, ra quyết định, giải 

quyết vấn đề, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hạch toán kinh 

tế. 

5 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

24 Cây rau chuyên khoa 

Học phần gồm 5 chương, mỗi chương trình bày về mỗi loại rau chủ 

lực đại diện cho 3 nhóm rau ăn lá (cây cải bắp), rau ăn quả (cà chua, 

dưa chuột) và rau ăn củ (khoai tây, hành tây) với các nội dung; giới 

thiệu về giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế nguồn gốc phân bố, phân 

loại, yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch và kỹ thuật sản xuất giống các loại rau này. Học phần có 5 bài 

thực hành với nội dung về kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc, thu 

hoạch và đánh giá khả năng sinh trưởng, phát 

triển của các loại rau cải bắp, cà chua, dưa chuột, khoai tây và hành 

tây. 

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

25 
Hoa cây cảnh chuyên 

khoa 

Tình hình sản xuất, tiêu thụ một số loại hoa chủ lực trên thế giới và 

Việt Nam. Kỹ thuật sản xuất sản xuất một số loại cây cảnh, hoa cắt 

cành và hoa trồng thảm phổ biến. Thực hành nhân giống, chăm sóc, 

sản xuất một số loại hoa cắt, hoa có củ, hoa thảm.  

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

26 

Đồ án 2: Sản xuất và 

quản lý sản xuất Nông 

nghiệp đô thị 

Giới thiệu; thảo luận và lựa chọn chủ đề; thu thập tài liệu tham khảo 

và viết tổng quan; thu thập thông tin cần thiết để phát triển bản kế 

hoạch cho đồ án, xây dựng đồ án, viết báo cáo, thuyết trình kết quả 

đồ án. 

3 Học kỳ 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

27 

Thực tập nghề nghiệp 

2: Kỹ năng nghề 

nghiệp về sản xuất 

Xây dựng kế hoạch thực tập; Tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp (cơ 

sở thực tập): cơ cấu tổ chức, qui mô và lĩnh vực hoạt động, cơ sở vật 

chất phục vụ sản xuất kinh doanh, thực trạng sản xuất và quản lý 

5 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



trong nông nghiệp đô 

thị 

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đô thị của thực tiễn 

nghề nghiệp; tìm hiểu các qui trình kỹ thuật áp dụng trong sản xuất 

tại cơ sở thực thập; tham gia trực tiếp các công việc chung và công 

việc chuyên môn (thiết kế mô hình, sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, 

chọn tạo và sản xuất giống, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nông 

nghiệp đô thị...) tại cơ sở; Tổng hợp và xử lý số liệu, viết báo cáo và 

trình bày báo cáo tại hội thảo sinh viên (seminar). 

28 

Thực tập tốt nghiệp 

(Chuyên ngành Sản 

xuất và quản lý sản 

xuất trong nhà có mái 

che) 

Xây dựng đề cương nghiên cứu; triển khai nghiên cứu, xử 

lý số liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu; bảo vệ luận văn; Thực 

hành chuyên môn tại cơ sở thực tập. 

10 Học kỳ 8 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

29 

Thực tập tốt nghiệp 

(Chuyên ngành Thiết 

kế và tạo dựng cảnh 

quan) 

Thiết kế/ thi công/ duy tu, duy trì hoặc nghiên cứu chuyên sâu một 

cảnh quan/ vấn đề cảnh quan cụ thể; Vận dụng và rènluyện kỹ năng 

chuyên môn và kỹ năng mềm; Phát triển năng lực chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật và công nghệ, năng lực lên kế hoạch, triển khai và giải 

quyết vấn đề; Tạo lập các mối quan hệ nghề nghiệp. 

10 Học kỳ 8 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

30 

Thực tập tốt nghiệp 

(Chuyên ngành 

Marketing và thương 

mại) 

Mục đích yêu cầu; Xác định chủ đề nghiên cứu; Đề cương sơ bộ; Đề 

cương chi tiết; Thu thập thông tin (thứ cấp, sơ cấp); Tổng hợp và xử 

lý thông tin; Phân tích thông tin; Viết khóa luận; Trình bày khóa 

luận. 

10 Học kỳ 8 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

31 

Thực tập tốt nghiệp 

(Chuyên ngành Nông 

nghiệp đô thị) 

Xây dựng đề cương nghiên cứu; Bảo vệ đề cương nghiên cứu; Bố trí 

thí nghiệm, điều tra, thu thập số liệu; Báo cáo tiến độ; Tổng hợp, xử 

lý số liệu, viết báo cáo; Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Các chủ đề 

thực hiện khóa luận gồm các lĩnh vực liên quan tới thiết kế, thi công 

10 Học kỳ 8 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



và quản lý sản xuất cây trồng nông nghiệp đô thị hiệu quả, 

an toàn và bền vững. 

1 Côn trùng đại cương  

- Về kiến thức:  

+ Mô tả và giải thích được sự khác nhau của côn trùng so với các 

lớp khác trong ngành chân đốt. Nhâṇ biết và phân biêṭ đươc̣ các 

đặc điểm hình thái, sinh vật học cơ bản của côn trùng và tiến hành 

phân loại đươc̣ các bộ côn trùng. 

+ Giải thích các phương hướng, nguyên tắc phòng chống sâu hại 

bảo vệ mùa màng.  Áp dụng được các biện pháp quản lý các nhóm 

côn trùng 

-Về kĩ năng 

+ Điều tra, thu bắt, xử lý và định loại mẫu côn trùng dịch hạiphổ 

biến tại Việt Nam dựa trên triệu chứng gây hạivà đặc điểm hình 

thái côn trùng  

+ Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến lĩnh 

vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên Internet 

liên quan đến côn trùng 

+ Đọc hiểu nội dung chính các tài liệu liên quan đến lĩnh vực bảo 

vệ thực vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

+ Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong điều tra thu bắt côn trùng ngoài 

thưc̣ điạ, chủ đôṇg trong phân loại đến bộ côn trùng. 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn 

về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

02  
 Học kỳ thứ 

3 

Chuyên cần, Điểm 

quá trình,  đánh giá 

cuối kỳ trắc nghiệm 

 



+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập 

thể nhóm  

2 Nuôi ong mật  

- Về kiến thức: giúp người học nắm được kiến thức cơ bản về sinh 

học ong mật, cây nguôn mật-thụ phấn cây trồng, các kỹ thuật trong 

nuôi ong, bệnh học ong mật, khai thác – chế biến sản phẩm ong.  

- Về kĩ năng: Sau khi học xong môn học người học có được kỹ 

năng, thao tác kiểm tra đàn ong mật, quản lý đàn ong (trại ong) 

theo mùa, kỹ năng tạo chúa chia đàn, làm cầu ong mới, xác định 

bệnh ong, khai thác và quản chất lượng sản phẩm ong. 

- Về thái độ học tập: giúp cho người học nhận thức được môi 

trường thiên nhiên quan trọng như thế nào. Nhận thức được bản 

chất của xã hội động vật (đặc biệt là côn trùng) để từ đó nâng cao 

được trách nhiệm của mình với công đồng. 

 02 
 Học kỳ thứ 

?  

tiểu luận, thực hành, 

đánh giá giữa kỳ, 

đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  

1 Nông nghiệp hữu cơ 

Về kiến thức: Hiểu biết về khái niệm,  nguyên tắc, tiêu chuẩn sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ và cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ 

thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật quản 

lý từ sản xuất đến sơ chế, bảo quản và marketing sản phẩm hữu cơ. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo một số biện pháp kỹ thuật chính 

trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và vận dụng kiến thức đã học 

vào việc thiết kế và quản lý trang trại hữu cơ cho 1 vùng cụ thể. 

- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:  Nhận thức về sản xuất 

nông nghiệp an toàn kết hợp bảo vệ môi trường. Có ý thức tích lũy 

kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

   

 2 Học kì 7  

đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá cuối kỳ tự 

luận 

2 
Phương pháp thí 

nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ 

bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm 2  Học kỳ 4 
- Điểm đánh giá quá 

trình (chuyên cần và 



trong nghiên cứu sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí 

nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển 

khai thí nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) 

để xử lý kết quả thí nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho 

sinh viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và chịu 

trách nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

kiểm tra giữa kỳ) : 

10% 

- Điểm đánh giá thực 

hành (Thái độ tham 

dự, hình thức trình 

trình bày và nội 

dung): 30% 

- Điểm đánh giá thi 

cuối kì: 60% 

 

3 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

(RQ02028) 

  

 Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học nắm bắt về phương 

pháp nghiên cứu, biết cách xác định vấn đề và lựa chọn phương 

pháp nghiên cứu phù hợp, tìm kiếm và lựa chọn thông tin.  

Về kỹ năng: Áp dụng thiết kế thí nghiệm nghiên cứu trong thực tiễn, 

thu thập thông tin, viết báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu. 

Về  thái độ và phẩm chất đạo đức: Người học bước đầu nhận thức 

trách nhiệm và đạo đức trong nghiên cứu khoa học.  

 

 2 Kỳ 6  

- Điểm chuyên cần: 

10 % 

- Điểm giữa kì (theo 

nhóm): 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60 

% 

  

 Sinh lý thực vật  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hoạt động sinh lý 

trong cơ thể thực vật, khả năng thích ứng của cây đối với các điều 

kiện sinh thái bất thuận, cơ sở xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác 

hợp lý nhằm thu được năng suất, chất lượng sản phẩm cao. Sinh 

viên thực hiện được phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh lý cơ 

bản ở thực vật. Sinh viên thấy được tầm quan trọng của học phần, 

có thái độ nghiêm túc trong học tập. 

3  HK1  

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ trắc 

nghiệm/tự luận/ tiểu 

luận/ đánh giá thuyết 

trình, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm và tự 

luận 

  Thực vật học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình thái 

cơ thể thực vật, cấu tạo cơ quan sinh sản của thực vật có hoa và cơ sở 

phân loại thực vật. 
02   Kỳ 2 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực hành, 



Giúp sinh viên nắm vững được phương pháp phân loại hình 

thái so sánh, nhận biết các đặc điểm đặc trưng cho từng taxon lớn 

trong hệ thống Takhtajan. 

Sinh viên học xong môn này phải nhận biết được đặc điểm 

hình thái và biến thái các cơ quan của cơ thể thực vật, biết mô tả một 

cây theo trình tự phân loại và biết được vị trí phân loại của các cây 

nông nghiệp chủ yếu. Phân loại thực vật theo môi trường sống và giá 

trị sử dụng. 

 

đánh giá giữ kỳ, đánh 

giá cuối kỳ  

 
 Thực vật thủy sinh 

làm cảnh 

- Về kiến thức:  

+ Nắm được các nhóm thực vật thủy sinh, các nhóm thực vật thủy 

sinh làm cảnh 

+ Tìm hiểu về đặc điểm sinh trưởng, yêu cầu ngoại cảnh, kỹ thuật 

trồng, nhân giống, chăm sóc các loại thực vật thuỷ sinh làm cảnh.  

- Về kỹ năng:  

+ Biết cách sử dụng các loài thực vật thủy sinh trong trang trí cảnh 

quan. 

- Về thái độ:  

Có tinh thần học hỏi và tìm tòi các ứng dụng làm cảnh của thực vật 

thủy sinh trong đời sống; có thái độ nghiêm túc và tư duy chính xác 

trong nghiên cứu.  

 

02  Kỳ 6  

 Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá thực 

hành, đánh giá giữ  

kỳ, đánh giá cuối kỳ  



 Cây cảnh nghệ thuật 

- Về kiến thức:  

+ Nắm được cách phân loại cây cảnh 

+ Tìm hiểu về đặc điểm sinh trưởng, yêu cầu ngoại cảnh, kỹ thuật 

trồng, nhân giống, chăm sóc một số cây cảnh phổ biến hiện nay.  

- Về kỹ năng:  

+ Biết cách lựa chọn cây cảnh phù hợp với mục tiêu trang trí cảnh 

quan, biết cách cắt tỉa, uốn, tạo dáng nghệ thuật cho cây thế. 

- Về thái độ:  

Có tinh thần học hỏi và tìm tòi các cây cảnh có giá trị, các biện pháp 

tạo dáng nghệ thuật cho cây cảnh, có thái độ nghiêm túc và tư duy 

chính xác trong công việc.  

 

02  

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá giữ  

kỳ, đánh giá cuối kỳ  

  Nguyên lý trồng trọt  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên nắm được những yêu cầu căn 

bản về các yếu tố khí hậu, đất và chăm sóc đến sinh trưởng của cây 

trồng. Trên cơ sở đó có nguyên lý khai thác hợp lý các nguồn tài 

nguyên nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và sản xuất bền vững 

trong trồng trọt.  

2   Học kỳ 1  

-  Chuyên cần  

- Báo cáo thực 

hành  

- Thi giữa kỳ  

Thi cuối kỳ   

 
 Di truyền và chọn tạo 

giống (RQ02018)  

 - Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về di truyền học ở mức đại 

học gồm các nguyên lý/khái niệm về di truyền phân tử, di truyền tế bào 

với tổ chức của nhiễm sắc thể, di truyền Mendel, di truyền quần thể và 

di truyền số lượng. Mô tả các quá trình cơ bản của truyền gen, biểu hiện, 

điều hòa gen, cấu trúc và tổ chức genom. Áp dụng các khái niệm và và 

kỹ thuật di truyền để thiết lập giả thuyết di truyền, đưa ra cách tiếp cận 

giải quyết vấn đề và kiểm chứng kết quả trong nghiên cứu. 

 3 HK5  

-   Chuyên cần; 

Thảo luận; 

Thực hành ; 

Kiểm tra giữa 

kỳ; Thi cuối 

kỳ  



- Về kỹ năng: Sử dụng nguồn/tài liệu trực tuyến liên quan tới di truyền 

học qua internet. Áp dụng các nguyên lý di truyền ở mức cá thể và quần 

thể vì mục tiêu căn bản trong cải tiến ngành trồng trọt, đặc biệt trong 

quá trình thay đổi/cải tiến đặc điểm di truyền của cây trồng. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên ý thức được việc 

tăng cường trau dồi kiến thức, đi nghe giảng và học sách giáo trình 

cũng như một số tài liệu khác, ngoài kiến thức còn tăng khả năng vận 

dụng. 

 

 Chọn tạo giống cây 

trồng trong nhà có mái 

che (RQ03009) 

Kiến thức: Hiểu được đặc điểm cây trồng trong nhà có mái che; 

những kiến thức cơ bản về nguồn gen, di truyền tính trạng, phương 

pháp chọn lọc và đánh giá một số loại cây trồng trong nhà có mái 

che. 

Kỹ năng: Thiết kế thí nghiệm liên quan đến chọn giống cây trồng 

trong nhà có mái che; Phân biệt những tính trạng cần thiết thích ứng 

với điều kiện trong nhà có mái che của mỗi loại cây trồng. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết phương pháp tự học, biết 

cách tự tìm kiếm và tích luỹ kiến thức chuyên môn về chọn giống cây 

trồng. Có năng lực lên kế hoạch và thực hiện một dự án chọn giống đơn 

giản. Phát huy tính chủ động và mạnh dạn trong nghiên cứu; Nâng cao 

kỹ năng làm việc theo nhóm; Nâng cao khả năng viết bản báo cáo số 

liệu chọn giống. 

 2  HK6 

-    Chuyên cần; 

Thảo luận; 

Thực hành ; 

Kiểm tra giữa 

kỳ; Thi cuối 

kỳ  

 Bệnh cây đại cương 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của bệnh cây 

học bao gồm các nguyên nhân gây bệnh cây, đặc điểm sinh học sinh 

thái học và các biện pháp chẩn đoán và phòng trừ bệnh cây. Sinh 

viên có khả năng vận dụng các kiến thức về bệnh cây học nhằm hiểu 

và kiểm soát hiệu quả các bệnh cây trồng chính của Việt Nam, 

- Về kĩ năng: Sinh viên biết nhận biết đặc điểm triệu chứng các bệnh  

hại cây trồng chính, biết thực hiện các thao tác cơ bản trong phòng 

2 3 

- Đánh giá 

chuyên cần, 

kiểm tra giữa 

kỳ, thi cuối kỳ 



thí nghiệm bệnh cây học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng tự tin và 

sáng tạo trong công việc, có ý thức bảo vệ môi trường. Có ý thức 

làm việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực tế sản 

xuất và thị trường 

 

2. Ngành Nông nghiệp, trình độ đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Cây ăn quả đại cương 

Tầm quan trọng của cây ăn quả; Tình hình sản xuất cây ăn quả trên 

thế giới và Việt Nam; Đặc điểm sinh trưởng và phát 

triển của cây ăn quả; Yêu cầu sinh thái của cây ăn quả; Vườn ươm 

và các phương pháp nhân giống cây ăn quả; Quy hoạch và thiết kế 

vườn quả; Quản lý và chăm sóc vườn cây ăn quả; Thị trường và 

chất lượng quả. 

2 Học kỳ 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

2 Cây rau đại cương 

Tầm quan trọng, lịch sử phát triển, đặc điểm và phương hướng sản 

xuất cây rau; Đặc tính sinh vật học và sinh thái của 

cây rau; Biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất rau; Sản xuất 

rau an toàn; Kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản phẩm rau; Kỹ 

thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản phẩm rau. 

2 Học kỳ 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

3 
Hoa cây cảnh đại 

cương 

Giới thiệu về nghề trồng hoa, cây cảnh; Phân loại hoa, cây cảnh. 

Yêu cầu sinh thái của cây hoa, cây cảnh; Kỹ thuật vườn ươm và 

các phương pháp nhân giống hoa cây cảnh; Một số biện pháp kỹ 

thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh; Bảo quản hoa cắt. 

2 Học kỳ 6 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

 Côn trùng đại cương  

- Về kiến thức:  

+ Phân tích đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học và 

phân loại đến bộ côn trùng   
 02 

 Học kỳ thứ 

3 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm 



+ Phân tích các phương hướng, nguyên tắc phòng chống sâu hại 

bảo vệ mùa màng.  Áp dụng được các biện pháp quản lý các 

nhóm côn trùng  

- Về kĩ năng 

+ Điều tra các dịch hại côn trùng phổ biến tại Việt Nam dựa trên 

triệu chứng gây hại và đặc điểm hình thái côn trùng  

+ Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến 

lĩnh vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên 

Internet liên quan đến côn trùng 

+ Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong thu bắt phân loại đến bộ 

côn trùng 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập 

thể nhóm   

  

 
Quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM) 

-Về kiến thức: 

+ Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ biến tại Việt Nam 

dựa trên triệu chứng gây hại, dấu hiệu bệnh và đặc điểm hình 

thái côn trùng và cỏ dại  

+ Phân tích được thành phần, diễn biến dịch hại và hiện trạng 

phòng chống dịch hại trên đồng ruộng.  

- Về kỹ năng 

+ Phân tích được kết quả thí nghiệm bảo vệ thực vật dựa trên 

bằng chứng thực nghiệm kết hợp tham khảo tài liệu liên quan  

 02 

 

 Học kỳ thứ 

4 

 

 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm 

  



+ Áp dụng được biện pháp quản lí có hiệu quả dịch hại chính 

thuộc các nhóm côn trùng, nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ 

dại và động vật hại trên các cây trồng chính ngoài đồng và nông 

sản sau thu hoạch.  

+ Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ 

thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh  

+ Thực hiện dịch vụ về bảo vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư vấn 

chẩn đoán, giám định và phòng chống các loại dịch hại thông 

thường  

+ Kỹ năng làm việc nhóm và Thuyết trình  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong nhận biết dịch hại, đề ra các 

biện pháp quản lý chúng trên cơ sở thực trạng đồng ruộng  

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập 

thể nhóm.  

 Nuôi ong mật  

- Về kiến thức: giúp người học nắm được kiến thức cơ bản về 

sinh học ong mật, cây nguôn mật-thụ phấn cây trồng, các kỹ 

thuật trong nuôi ong, bệnh học ong mật, khai thác – chế biến sản 

phẩm ong.  

- Về kĩ năng: Sau khi học xong môn học người học có được kỹ 

năng, thao tác kiểm tra đàn ong mật, quản lý đàn ong (trại ong) 

theo mùa, kỹ năng tạo chúa chia đàn, làm cầu ong mới, xác định 

bệnh ong, khai thác và quản chất lượng sản phẩm ong. 

- Về thái độ học tập: giúp cho người học nhận thức được môi trường 

thiên nhiên quan trọng như thế nào. Nhận thức được bản chất của 

 02 
 Học kỳ thứ 

5 

tiểu luận, thực hành, 

đánh giá giữa kỳ, 

đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  



xã hội động vật (đặc biệt là côn trùng) để từ đó nâng cao được trách 

nhiệm của mình với công đồng. 

  Thực vật học 

Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về hình thái, giải phẫu cơ thể thực vật và cơ sở phân loại thực 

vật. 

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân loại 

thực vật theo phương pháp phân loại hình thái so sánh, nhận biết 

các đặc điểm đặc trưng cho từng taxon lớn trong hệ thống 

Takhtajan. 

Về các mục tiêu khác: Sinh viên học xong môn này phải nhận 

biết được đặc điểm hình thái, giải phẫu và biến thái các cơ quan 

của cơ thể thực vật, biết mô tả một cây theo trình tự phân loại và 

biết được vị trí phân loại của các cây nông nghiệp chủ yếu. 

02   Kỳ 2 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá giữ kỳ, đánh 

giá cuối kỳ  

 Hệ thống nông nghiệp  

- Về kiến thức: Học sinh vận dụng được lý thuyết hệ thống, các 

khái niệm về hệ thống nông nghiệp, các phương pháp và công cụ 

nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vào công tác nghiên cứu phát 

triển nông nghiệp, nông thôn một cách tích cực 

- Về kỹ năng: Vận dụng các công cụ nghiên cứu phát triển hệ thống 

nông nghiệp, hệ thống canh tác một cách độc lập 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: phấn khởi, tự giác tiếp thu 

các kiến thức được trang bị từ môn học  

 2 Học kì 7  

 đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá cuối kỳ tự luận 

 Nông nghiệp hữu cơ 

Về kiến thức: Hiểu biết về khái niệm,  nguyên tắc, tiêu chuẩn sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ và cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ 

thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật quản 

lý từ sản xuất đến sơ chế, bảo quản và marketing sản phẩm hữu cơ. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo một số biện pháp kỹ thuật chính 

trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và vận dụng kiến thức đã học 

vào việc thiết kế và quản lý trang trại hữu cơ cho 1 vùng cụ thể. 

 2 Học kì 7  

đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá cuối kỳ tự luận 



- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:  Nhận thức về sản xuất 

nông nghiệp an toàn kết hợp bảo vệ môi trường. Có ý thức tích lũy 

kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

   

 
Phương pháp thí 

nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ bản 

về phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm trong 

nghiên cứu sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển khai 

thí nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) để xử lý 

kết quả thí nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho 

sinh viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và 

chịu trách nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

2  Học kỳ 4 

- Điểm đánh giá quá 

trình (chuyên cần và kiểm tra 

giữa kỳ) : 10% 

- Điểm đánh giá thực 

hành (Thái độ tham dự, hình 

thức trình trình bày và nội 

dung): 30% 

- Điểm đánh giá thi cuối 

kì: 60% 

 

 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

(RQ02028) 

  

 Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học nắm bắt về phương 

pháp nghiên cứu, biết cách xác định vấn đề và lựa chọn phương 

pháp nghiên cứu phù hợp, tìm kiếm và lựa chọn thông tin.  

Về kỹ năng: Áp dụng thiết kế thí nghiệm nghiên cứu trong thực 

tiễn, thu thập thông tin, viết báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu. 

Về  thái độ và phẩm chất đạo đức: Người học bước đầu nhận thức 

trách nhiệm và đạo đức trong nghiên cứu khoa học.  

 

 2 Kỳ 6  

- Điểm chuyên cần: 10 

% 

- Điểm giữa kì (theo 

nhóm): 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60 % 

  

 
Khuyến nông 

(NH03055)  

Học phần giúp cho người học hiểu được khái niệm, nhiệm vụ chức 

năng, vai trò của khuyến nông. Nắm được đặc điểm nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn Việt nam. Hiểu được phương pháp khuyến 

nông và phương pháp tiếp cận nông dân trong quá trình chuyển 

giao Tiến bộ kỹ thuật mới. 

  

2  Kỳ 6  

- Rubric chuyên 

cần: 10% 

- Rubric thực 

hành: 30% 

- Rubric kiểm tra 

cuối kì: 60% 

  



 Đồ án khuyến nông 

Về kiến thức 

Vận dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng thuyết minh và 

triển khai dự án khuyến nông. 

- Về kỹ năng: 

 - Thao tác được các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực khuyến 

nông: Thu thập, tham khảo tài liệu và phân tích thông tin; Xác 

định và giải quyết vấn đề, lựa chọn giải pháp thích hợp cho vấn 

đề trong lĩnh vực khuyến nông, lập kế hoạch và quản lý hoạt động 

dự án khuyến nông. 

- Phối hợp làm việc theo nhóm trong các hoạt động:  Triển khai 

dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả đồ án sử dụng các phần 

mềm hỗ trợ, tổ chức hội chợ triển lãm và bán sản phẩm đồ án. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

- Sẵn sàng thực hiện các nội dung của đồ án, rèn luyện khả 

năng tự học, tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực 

khuyến nông. 

   - Đánh giá kết quả thực hiện đồ án: Tính sáng tạo của sinh viên, 

tinh thần hợp tác của sinh viên và hợp tác với công giới. 

 

2 HK7 

Lập hồ sơ đồ án,                         

Thuyết minh dự án,                           

Viết báo cáo kết quả của 

nhóm và Trình bày báo 

cáo  

 Thực tập nghề nghiệp 2 

- Về kiến thức: 

 Vận dụng kiến thức chuyên môn để thực hiện một hoạt động 

cụ thể trong lĩnh vực khuyến nông. 

 Đánh giá được hiệu quả của mô hình khuyến nông. 

- Về kỹ năng:  

 Lập kế hoạch thực một hoạt động khuyến nông.  

 Thao tác thành thạo các hoạt động liên quan đến lĩnh vực 

khuyến nông. 

5 HK6 

Tham gia hoạt động 

nhóm tại cơ sở, viết báo 

cáo thu hoạch cá nhân 

để đánh giá 

 và kết quả báo cáo 

trước hội đồng đánh giá 

 



 Chuẩn hóa việc viết và trình bày kết quả thực tập nghề nghiệp. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): 

 Sẵn sàng thực hiện hiện các nội dung theo kế hoạch. 

 Say mê thực hiện các nội dung thực tập nghề nghiệp 

 

 Sinh lý thực vật  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hoạt động sinh 

lý trong cơ thể thực vật, khả năng thích ứng của cây đối với các 

điều kiện sinh thái bất thuận, cơ sở xây dựng biện pháp kỹ thuật 

canh tác hợp lý nhằm thu được năng suất, chất lượng sản phẩm cao. 

Sinh viên thực hiện được phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh 

lý cơ bản ở thực vật. Sinh viên thấy được tầm quan trọng của học 

phần, có thái độ nghiêm túc trong học tập. 

3  HK3  

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ trắc 

nghiệm/tự luận/ tiểu 

luận/ đánh giá thuyết 

trình, đánh giá cuối kỳ 

trắc nghiệm và tự luận 

 
Cây lương thực đại 

cương 

- Về kiến thức: Hiểu được nguồn gốc, phân loại, tình hình sản 

xuất và giá trị kinh tế; đặc điểm thực vật học và sinh trưởng 

phát triển; yêu cầu đất trồng, thời vụ và quy trình kỹ thuật trồng 

các loại cây lương thực chính như: cây lúa, cây ngô và các loại 

cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ vạc, môn sọ)  

- Về kỹ năng: Xây dựng được quy trình kỹ thuật, chăm sóc, 

thâm  

canh các loại cây lương thực chính như: cây lúa, cây ngô và 

các loại cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ-vạc, môn-sọ, dong 

riềng)  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ  

động, có khả năng làm việc theo nhóm và trách nhiệm với môi 

trường. 

 

 2  Kỳ 4 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu luận/bài 

tập 

- Đánh giá thực hành 

- Đánh giá giá cuối kỳ 

tự luận 

 
Nguyên lý sản xuất cây 

thức ăn gia súc 

- Về kiến thức: Hiểu được nguồn gốc, phân loại, tình hình sản 

xuất và giá trị kinh tế; đặc điểm thực vật học và sinh trưởng 2 Kỳ 5 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu luận/bài 

tập 



phát triển; yêu cầu đất trồng, thời vụ và quy trình kỹ thuật trồng 

các loại cây thức ăn gia súc 

- Về kỹ năng: Xây dựng được quy trình kỹ thuật, chăm sóc, 

thâm canh các loại cây thức ăn gia súc chính 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm và trách nhiệm 

với môi trường. 

 

- Đánh giá thực hành 

- Đánh giá giá cuối kỳ 

tự luận 

 Cây dược liệu đại cương 

- Về kiến thức:Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương về 

cây thuốc nói chung và kỹ thuật trồng một số cây thuốc chủ yếu 

như bạc hà, cỏ ngọt,địa hoàng, đương quy… 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong nhận biết một số các loại cây 

thuốc, vận dụng được kỹ thuật trồng trọt và thu hái cây thuốc 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực trong tự học, tự 

nghiên cứu và làm việc theo nhóm. 

 

2 
Học kì: 6 

 

Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành phần 

sau:  

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Thảo luận trên lớp: 

10% 

- Bài tập 10% 

- Điểm thực hành/kiểm 

tra giữa kỳ: 20% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 

50% 

 

 
Cây công nghiệp đại 

cương 

-Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được những kiến thức chung về 

cây công nghiệp đại cương, cơ sở lý thuyết để xây dựng quy trình 

kỹ thuật và kỹ thuậttrồng một số cây công nghiệp có giá trị như: 

nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc, mía, thuốc lá), 

nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê, cao su).  

-Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng chỉ đạo và xây dựng quy trình kỹ 

thuật trồng, chăm sóc thu hoạch, sơ chế bảo quản một số cây công 

nghiệp chính như: nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, 

2 
Học kì: 6 

 

Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành phần 

sau:  

- Điểm chuyên cần: 

10% 



lạc, mía, thuốc lá), nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê, 

cao su). 

- Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Sinh viên 

yêu nghề, nghiêm túc trong học tập, có năng lực tự học tự nghiên 

cứu và làm việc theo nhóm. 

- Thảo luận trên lớp: 

10% 

- Bài tập 10% 

- Điểm thực hành/kiểm 

tra giữa kỳ: 20% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 

50% 

 

 

Canh tác học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Về kiến thức: Sinh viên hiểu được những yếu tố chi phối việc bố 

trí hệ thống cây trồng, vận dụng nguyên lý thiết kế các công thức 

luân canh và phân tích, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật làm đất 

phù hợp ở một cơ sở hay một vùng sản xuất cây trồng. 

- Về kỹ năng: Thiết kế được các công thức luân canh cho một cơ 

sở sản xuất ở một vùng sinh thái nhất định. 

- Về thái độ: Chủ động thu thập và lựa chọn các cây trồng, giống 

cây trồng để thiết kế các công thức luân canh, sẵn sàng tham gia 

thảo luận nhóm để tìm phương án khả thi trong xây dựng hệ thống 

cây trồng. 

 2 
 Học kì: 4 

 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận  

 
Nhập môn ngành nông 

nghiệp   

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức tổng quan về sản xuất trồng 

trọt và chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Hiểu được vai trò 

của sản xuất nông nghiệp đối với xã hội; những đặc thù trong sản 

xuất và cung ứng sản phẩm; xu thế phát triển của nông nghiệp và 

mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp 

- Về kỹ năng: Giúp sinh viên thực hiện được kỹ năng cơ bản 

trong làm việc theo nhóm, thiết kế phiếu điều tra, có khả năng 

điều tra thực địa, xử lý và viết báo cáo, tổ chức hội thảo sinh viên. 

- Về thái độ: Sinh viên sẵng sàng và chủ động tham giahọc tập và 

làm việc theo nhóm  

  Học kì: 1 

 Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận 



 Thực tập nghề nghiệp 1 

- Về kiến thức:  

 Hiểu được những kiến thức đã được đào tạo ở trường và 

giải thích cơ sở khoa học của một số kỹ thuật thuộc các lĩnh vực 

nông nghiệp.  

 Vận dụng được cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật 

áp dụng trong thực tế. 

- Về kỹ năng 

 Thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên 

ngành nông nghiệp. 

 Hoàn thành được thao tác kỹ thuật chuyên môn đúng với 

điều kiện thực tế 

- Về thái độ học tập:  

 Tự nguyện thực hiện các nội dung kỹ thuật chuyên môn 

 Sẵn sàng thực hiện các nội dung kỹ thuật chuyên môn và 

chia sẻ với đồng nghiệp. 

 Học kì: 3 

Đánh giá kết quả báo 

cáo cá nhân và nhóm, 

Đánh giá trình bày 

thuyết trình 

 Thực tập nghề nghiệp 2 

- Về kiến thức:  

 Ứng dụng những kiến thức đã được đào tạo ở trường để 

vận dụng vào thực hành sản xuất một lĩnh vực nông nghiệp nhất 

định.  

 Phân tích được cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật 

áp dụng trong thực tế. 

 Đánh giá được tính khả thi của các quy trình kỹ thuật trồng 

trọt, chăn nuôi và chế biến tại cơ sở  

- Về kỹ năng 

 Học kì: 6 

Đánh giá kết quả báo 

cáo cá nhân và nhóm, 

Đánh giá trình bày 

thuyết trình 



 Thao tác được các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên 

ngành nông nghiệp. 

 Thành thạo các kỹ thuật chuyên môn đúng với điều kiện 

thực tế 

 Phối hợp các kỹ thuật đơn lẻ thành một chuỗi liên kết đồng 

bộ 

- Về thái độ học tập:  

 Tự nguyện thực hiện các nội dung kỹ thuật chuyên môn 

 Chủ động thực hiện các nội dung kỹ thuật chuyên môn và 

chia sẻ với đồng nghiệp. 

 Say mê thực hiện các nội dung kỹ thuật chuyên môn và 

trao đổi kinh nghiệm với các nhà chuyên môn. 

 Đồ án 

 Ứng dụng được những kiến thức chuyên môn vào thực 

hành nghiên cứu một đối tượng cụ thể thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp.  

 Phân tích được các thông tin liên quan về một đối tượng cụ 

thể thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

-  Về kỹ năng: 

 Lập được kế hoạch thực hành nghiên cứu một vấn đề thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp. 

 Thực hiện được các nội dung nghiên cứu đúng với kế 

hoạch và  điều kiện thực tế 

- Về thái độ học tập:  

 Tự giác thực hiện các nội dung theo như kế hoạch đã đề ra 

 Chủ động thực hiện các nội dung nghiên cứu. 

 Học kì:7 

Đánh giá kết quả báo 

cáo cá nhân, Đánh giá 

trình bày thuyết trình 



 Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức:  

 Ứng dụng những kiến thức chuyên môn sâu vào nghiên 

cứu một đối tượng cụ thể thuộc lĩnh vực nông nghiệp.  

 Phân tích và giải thích được kết quả nghiên cứu một đối 

tượng cụ thể thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

 Đánh giá được tính khả thi của kết quả nghiên cứu trong 

thực tế sản xuất. 

-  Về kỹ năng: 

 Lập được kế hoạch nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp. 

 Thực hiện được các nội dung nghiên cứu đúng với kế 

hoạch và  điều kiện thực tế 

 Phối hợp được các thao tác kỹ thuật một cách đồng bộ khi 

thực hiện nội dung nghiên cứu. 

- Về thái độ học tập:  

 Chủ động thực hiện các nội dung nghiên cứu. 

 Say mê thực hiện các nội nghiên cứu. 

 Học kì:8 

Đánh giá kết quả 

KLTN, Đánh giá trình 

bày thuyết trình 

 
Di truyền và chọn tạo 

giống (RQ02018)  

 - Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về di truyền học ở mức 

đại học gồm các nguyên lý/khái niệm về di truyền phân tử, di truyền 

tế bào với tổ chức của nhiễm sắc thể, di truyền Mendel, di truyền quần 

thể và di truyền số lượng. Mô tả các quá trình cơ bản của truyền gen, 

biểu hiện, điều hòa gen, cấu trúc và tổ chức genom. Áp dụng các khái 

niệm và và kỹ thuật di truyền để thiết lập giả thuyết di truyền, đưa ra 

cách tiếp cận giải quyết vấn đề và kiểm chứng kết quả trong nghiên 

cứu. 

 3 HK5  

  Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; Kiểm 

tra giữa kỳ; Thi cuối kỳ  



- Về kỹ năng: Sử dụng nguồn/tài liệu trực tuyến liên quan tới di truyền 

học qua internet. Áp dụng các nguyên lý di truyền ở mức cá thể và 

quần thể vì mục tiêu căn bản trong cải tiến ngành trồng trọt, đặc biệt 

trong quá trình thay đổi/cải tiến đặc điểm di truyền của cây trồng. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên ý thức được việc 

tăng cường trau dồi kiến thức, đi nghe giảng và học sách giáo trình 

cũng như một số tài liệu khác, ngoài kiến thức còn tăng khả năng vận 

dụng. 

 Bệnh cây đại cương 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của bệnh cây 

học bao gồm các nguyên nhân gây bệnh cây, đặc điểm sinh học sinh 

thái học và các biện pháp chẩn đoán và phòng trừ bệnh cây. Sinh viên 

có khả năng vận dụng các kiến thức về bệnh cây học nhằm hiểu và 

kiểm soát hiệu quả các bệnh cây trồng chính của Việt Nam, 

- Về kĩ năng: Sinh viên biết nhận biết đặc điểm triệu chứng các bệnh  

hại cây trồng chính, biết thực hiện các thao tác cơ bản trong phòng thí 

nghiệm bệnh cây học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng tự tin và 

sáng tạo trong công việc, có ý thức bảo vệ môi trường. Có ý thức làm 

việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực tế sản xuất và 

thị trường 

2 3 

Đánh giá chuyên cần, 

kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 

3. Ngành Khoa học cây trồng tiên tiến, trình độ đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 
Nguyên lý sản xuất cây 

ăn quả 

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức về vai trò của thực vật 

trong hệ sinh thái và sự phát triển của xã hội loài người. Mối 

quan hệ về thức ăn và dinh dưỡng giữa thực vật đối với các sinh 

vật khác trong hệ sinh thái, trên cơ sở đó ứng dụng vào sản xuất 

3 5 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sống phục vụ đời 

sống con người. 

2 

Hệ thống quản lý sản 

xuất rau 

Học phần gồm 23 bài học với nội dung giới thiệu về ngành sản 

xuất rau ở Việt Nam; nguồn gốc phân bố, phân loại và yêu cầu 

điều kiện ngoại cảnh của cây rau; các nguyên tắc và biện pháp kỹ 

thuật cơ bản trong sản xuất và quản lý sản xuất rau; xử lý sau thu 

hoạch rau; rau an toàn; kỹ thuật trồng trọt một số loại rau chủ 

yếu. Học phần có 7 bài thực hành với nội dung về nhận biết các 

loại hạt giống và cây con giống rau; kỹ thuật gieo ươm; kỹ thuật 

làm đất, trồng và chăm sóc rau; đánh giá khả năng sinh trưởng, 

pháttriển của các loại rau chủ yếu. 

3 8 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

 
Quản lý dịch hại côn 

trùng 

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho người học: 

-Kiến thức về đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của lớp côn 

trùng và thực tiễn về  Quản lý dịch hại cây trồng tổng hợp 

-Hiểu rõ cách sử dụng các biện pháp phòng chống sâu hại, đặc 

biệt biện pháp IPM trên cây trồng của vùng sinh thái nông 

nghiệp nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ được môi 

trường sinh thái và tăng thu nhập cho người nông dân.  

-Phương pháp điều tra, thu thập, nhận biết các loài sâu hại và 

thiên địch 

-Kỹ năng làm việc nhóm và Thuyết trình  

 03 
 Học kỳ thứ 

7 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá 

cuối kỳ  

  

 

Nguyên lý sản xuất cây 

trồng ôn đới và nhiệt 

đới 

- Về kiến thức: Hiểu được thông tin chung về sản xuất cây 

trồng, sinh học, sinh lý, yêu cầu sinh thái, dinh dưỡng, kỹ thuật 

canh tác; môi quan hệ trong hệ thống cây trồng vùng ôn đới và 

nhiệt đới 

- Về kỹ năng: Xây dựng được quy trình kỹ thuật, chăm sóc, 

thâm canh các nhóm cây trồng vùng ôn đới và nhiệt đới 

 3 Kỳ 5 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu 

luận/bài tập 

- Đánh giá thực hành 

- Đánh giá giá cuối kỳ 

tự luận 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm và trách nhiệm 

với môi trường. 

 

  Nhập môn sinh học 3 

Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng cho sinh viên về: 

- Phân biệt được vị trí, vai trò của các cơ quan trong cơ thể thực 

vật. 

- Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp, quá trình dẫn truyền các chất trong 

cơ thể thực vật 

- Nắm được quá trình hình thành các cơ quan, các giai đoạn sinh 

trưởng và phát triển của thực vật và các nhân tố ngoại sinh, nội 

sinh ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. 

- Nắm được vị trí phân loại của các giới, phân biệt với các giới 

khác ở các đặc điểm đặc trưng. 

- Nắm được vai trò của gen trong sự hình thành cơ quan, đặc biệt 

là hoa 

- Ứng dụng của CNSH trong thực vật  

03   Kỳ 4 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá giữ kỳ, đánh 

giá cuối kỳ  

 
Hình thái, giải phẫu 

thực vật 

Học phần cung cấp các kiến thức, công cụ và kỹ năng cho sinh 

viên nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm hình thái và cấu trúc thực 

vật cũng như sự biến đổi của các đặc điểm này đối với các điều 

kiện môi trường. Những kiến thức của học phần là cơ sở để sinh 

viên tiếp thu những nội dung chuyên sâu trong canh tác, chọn 

giống, nuôi cấy mô, công nghệ sinh học thực vật, và bảo tồn nguồn 

tài nguyên tự nhiên. 

 3  Học kỳ 5 

-Bài kiểm tra trắc 

nghiệm giữa kỳ (30 

– 45 phút) 

-Bài thuyết trình 

theo nhóm với chủ 

điểm cho sẵn. Trong 

trường hợp không 

thực hiện được bài 

thuyết trình thì thay 

bằng một bài kiểm 

tra tương đương với 



bài trắc nghiệm giữa 

kỳ. 

-Bài báo cáo nội 

dung thực hành   

-Bài thi cuối kỳ dạng 

hỗn hợp 

 

 Thực vật và xã hội 

Học phần trang bị các kiến thức về vai trò của thực vật trong hệ 

sinh thái và sự phát triển của xã hội loài người. Các vai trò được 

nhấn mạnh bao gồm nguồn thực phẩm, dược phẩm, gỗ, vật liệu, 

và nguồn dự trữ cho tương lai.  

 3  Học kỳ 5 

- Bài kiểm tra 

trắc nghiệm giữa kỳ 

(30 – 45 phút) 

- Bài thuyết trình 

theo nhóm với chủ 

điểm cho sẵn. Trong 

trường hợp không 

thực hiện được bài 

thuyết trình thì thay 

bằng một bài kiểm 

tra tương đương với 

bài trắc nghiệm giữa 

kỳ. 

- Bài báo cáo nội 

dung thực hành   

- Bài thi cuối kỳ 

dạng hỗn hợp 

 

 Plant Physiology 

 The students understand mechanics of the mainy physiological 

functions in the plants, the effects of the environmental factors on 

the  mainy physiological functions, the relationships between 
3  HK5 

- Đánh giá 

chuyên cần, đánh giá 

giữa kỳ tự luận/ tiểu 

luận/ đánh giá thuyết 



physiological functions and crop yield inorder to giving out new 

techniques for hight yield and quality.   

trình, đánh giá cuối 

kỳ tự luận 

 Plant Nutrition 

The students understand main knowledges in plant 

nutrients,applying for giving out new techniques in fertilization 

for hight efficiency, increasing crop yield and quality also saving 

environment, ability of group working well 

 2 HK7  

- Đánh giá 

chuyên cần, đánh giá 

giữa kỳ tự luận/ tiểu 

luận/ đánh giá thuyết 

trình, đánh giá cuối 

kỳ tự luận 

 Sustainable Agriculture 

After finishing the course, learners understand the general 

knowdlege about sustainable agriculture, from definition to basic 

principles and practice; know how to build and manage an 

agricultural system in sustainanle way and how to assess one 

agricultural system is sustainable or not; and get knowdlege about 

various sustainable agriculture systems therefore building up the 

understanding of learners about the need of developing the 

agricultural system in sustainable way as well as the necessary 

skills in sustainable agriculture research and development. 

4 Học kì 8 

- đánh giá 

chuyên cần, đánh giá 

thuyết trình, đánh 

giá thực hành, đánh 

giá cuối kỳ tự luận  

 

Thảo luận về luân canh 

trong nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống 

cây trồng, giúp người học nắm được cơ sở khoa học của việc xây 

dựng, cải tiến hệ thống cây trồng thông qua việc khai thác, sử dụng 

hợp lý các nguồn tài nguyên khí hậu, đất, cây trồng và các điều 

kiện kinh tế-xã hội sẵn có của cơ sở sản xuất;  nắm chắc yêu cầu 

và kỹ thuật làm đất cho từng nhóm cây trồng nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng nông sản 

 2 
 Học kì: 7 

 

- Đánh giá 

chuyên cần, đánh giá 

thực  hành; đánh giá 

thi giữa kỳ tự luận; 

đánh giá thi cuối kỳ 

tự luận  

 Khoa học cỏ dại   

Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

về vị trí, vai trò của cỏ dại trong hệ sinh thái nông nghiệp, đặc 

điểm sinh học của cỏ dại, tác hại của cỏ dại và các biện pháp phòng 
  Học kì: 8 

-  Đánh giá 

chuyên cần, đánh giá 

thực  hành; đánh giá 



trừ cỏ dại bảo vệ cây trồng. Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn phương 

pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp cho từng đối tượng cây trồng theo 

hướng nông nghiệp bền vững  

thi giữa kỳ tự luận; 

đánh giá thi cuối kỳ 

tự luận 

 
Di truyền thực vật 

(NHE02003) 

 - Knowledge in plant genetics: concepts in molecular and 

cellular genetics, Mendelian inheritance, population and 

quantitative genetics 

- Basic process of gene transmission and expression, gene 

expression control and genome organization 

- Ability to apply knowledge to formulate hypothesis of genetic 

inheritance and different approaches to test hypothesis 

- Use of on-line literature retrieval related to genetics 

- Critical thinking in application of genetic principles at individual 

and population level for improvement in crop production, 

especially for genetic improvement of agronomic traits. 

 4 HK5  

-   Class 

attendance; 

presentation; 

Project; Practice and 

report; Final exam 

 
Chọn tạo giống cây 

trồng (NHE03002)  

+ On knowledge: students understand the role of plant varieties in 

plant life, genetic resources, principles of genetics applied in 

breeding, basic methods and techniques applied in new plant 

breeding; 

+ On skills: Training students to master the techniques used in 

breeding and experimenting in selecting plant varieties; 

+ On learning attitudes: Develop students in active learning 

attitudes, able to work in teams.  

 3  HK7 

-  Class 

attendance; 

presentation; 

Project; Practice and 

report; Final exam 

 Plant Pathology 

On knowledge:  (i) to describe and explain basic knowledge 

related to pathogenesis, characteristics of groups of plant 

pathogens, plant disease epidemics, diagnosis and disease control; 

(ii) to apply learned knowledge in plant disease managements 

(diagnosis,  evaluation of disease development and control) 

On skills: to use basic techniques in plant pathology research 

including basic diagnosis (based on symptoms, based on the 

4 7 

- Đánh giá 

chuyên cần, kiểm tra 

giữa kỳ, báo cáo 

internship, thi cuối 

kỳ 



presence of pathogens) to diagnose some common diseases  

On attitude and responsibility: To form activation, creation, 

responsibility in study; to have team working ability. 

 

 

4. Ngành Nông nghiệp công nghệ cao, trình độ đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Cây ăn quả đại cương  

Tầm quan trọng của cây ăn 

quả; Tình hình sản xuất cây ăn quả trên thế giới và Việt Nam; 

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả; Yêu cầu 

sinh thái của cây ăn quả; Vườn ươm và các phương pháp nhân 

giống cây ăn quả; Quy hoạch và thiết kế vườn quả; Quản lý và 

chăm sóc vườn cây ăn quả; Thị trường và chất lượng quả. 

2 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

2 Cây rau đại cương 

Tầm quan trọng, lịch sử phát triển, đặc điểm và phương 

hướng sản xuất cây rau; Đặc tính sinh vật học và sinh thái của 

cây rau; Biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất rau; Sản 

xuất rau an toàn; Kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản 

phẩm rau; Kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản phẩm rau. 

2 4 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

3 Hoa cây cảnh đại cương 

Giới thiệu về nghề trồng hoa, cây cảnh; Phân loại hoa, cây 

cảnh. Yêu cầu sinh thái của cây hoa, cây cảnh; Kỹ thuật vườn 

ươm và các phương pháp nhân giống hoa cây cảnh; Một số 

biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh; Bảo quản 

hoa cắt. 

2 4 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

4 
Rèn nghề: Thực hành 

trồng cây không đất 

Thực hành phương pháp pha chế dung dịch dinh dưỡng; 

vai trò, tính năng của giá thể trồng cây không đất, phương 

pháp phối trộn giá thể; kỹ thuật nhân giống rau và hoa không 

2 6 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 



dùng đất; kỹ thuật sản xuất một số loại rau và hoa thông dụng 

trên hệ thống thủy canh, khí canh và trong chậu giá thể. 

5 

Nguyên lý sản xuất rau 

hoa quả trong nhà có 

mái che 

Giới thiệu cấu trúc, vật liệu và trang thiết bị các loại nhà có 

mái che; Cách vận hành kiểm soát môi trường phù hợp để 

trồng cây rau hoa quả trong nhà có mái che; Kiểm soát sinh 

trưởng và phát triển cây trồng bằng dinh dưỡng, phương pháp 

tưới, chất điều tiết sinh trưởng cây trồng trên giá thể; nguyên 

lý cơ bản về quản lý sâu bệnh hại và duy trì chất lượng sản 

phẩm sản xuất trong nhà có mái che. 

2 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

6 Trồng cây không đất 

Học phần gồm 4 chương, đề cập đến các vấn đề: Lịch sử trồng 

cây không đất, thực trạng và xu thế phát triển công nghệ trồng 

cây không đất trong sản xuất trồng trọt; giới thiệu các hệ 

thống trồng cây không đất; nhu cầu dinh dưỡng và khả 

năng hấp thu dinh dưỡng qua rễ của cây trồng; phương pháp 

pha chế dung dịch dinh dưỡng; 

vai trò, tính năng của giá thể trồng cây không đất, phương 

pháp phối trộn giá thể; kỹ thuật nhân giống rau và hoa không 

dùng đất; kỹ thuật sản xuất một số loại rau và hoa thông dụng 

trên hệ thống thủy canh, khí canh và trong chậu giá thể. 

2 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

 Nông nghiệp hữu cơ 

Về kiến thức: Hiểu biết về khái niệm,  nguyên tắc, tiêu chuẩn 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ và cơ sở khoa học của các biện 

pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và kỹ 

thuật quản lý từ sản xuất đến sơ chế, bảo quản và marketing sản 

phẩm hữu cơ. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo một số biện pháp kỹ thuật 

chính trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và vận dụng kiến thức 

đã học vào việc thiết kế và quản lý trang trại hữu cơ cho 1 vùng 

cụ thể. 

 2 Học kì 7  

đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá thực hành, đánh 

giá cuối kỳ tự luận 



- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:  Nhận thức về sản 

xuất nông nghiệp an toàn kết hợp bảo vệ môi trường. Có ý thức 

tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

   

 Phương pháp thí nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ 

bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm 

trong nghiên cứu sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí 

nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển 

khai thí nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) 

để xử lý kết quả thí nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện 

cho sinh viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề 

và chịu trách nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

2  Học kỳ 4 

- Điểm đánh giá quá trình 

(chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ) 

: 10% 

- Điểm đánh giá thực 

hành (Thái độ tham dự, hình 

thức trình trình bày và nội dung): 

30% 

- Điểm đánh giá thi cuối 

kì: 60% 

 

 
Nhập môn ngành 

NNCNC 

* Mục tiêu:  

Kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh những hiểu biết cơ bản 

về ngành Nông nghiệp công nghệ cao (khái niệm về nông 

nghiệp công nghệ cao, thực trạng nông nghiệp công nghệ cao 

trên thế giới và Việt Nam, những thuận lợi, khó khăn và xu 

hướng phát triển ngành trong tương lại). 

Kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nhận biết 

một số thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp công nghệ cao.  

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện 

cho sinh viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề 

và chịu trách nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình. 

 

2 HK2 

- Điểm đánh giá quá trình 

(chuyên cần 10%, kiểm tra giữa 

kỳ 30%) 

- Điểm đánh giá thi cuối 

kì: 60% 

 

 
Khuyến nông 

(NH03055)  

Học phần giúp cho người học hiểu được khái niệm, nhiệm vụ 

chức năng, vai trò của khuyến nông. Nắm được đặc điểm nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn Việt nam. Hiểu được phương 

2  Kỳ 6  

- Rubric chuyên 

cần: 10% 

- Rubric thực hành: 

30% 



pháp khuyến nông và phương pháp tiếp cận nông dân trong quá 

trình chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật mới. 

  

- Rubric kiểm tra 

cuối kì: 60% 

  

 
Thực tập nghề nghiệp 

sản xuất nông nghiệp 

- Về kiến thức: Hiểu được những kiến thức đã được đào tạo ở 

trường để áp dụng vào thực tế và giải thích cơ sở khoa học 

của một số vấn đề thuộc các lĩnh vực nông nghiệp cao.  

- Về kỹ năng: Thao tác được một số kỹ thuật chuyên môn thuộc 

ngành nông nghiệp cao phù hợp với điều kiện thực tế 

- Về thái độ: Tự nguyện, sẵn sàng và chủ động thực hiện các 

nội dung kỹ thuật chuyên môn và chia sẻ với đồng nghiệp. 

 

4 HK5 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá quá trình và 

đánh giá kết quả 

 

 
Thực tập nghề nghiệp 

NNCNC 

- Về kiến thức:  Vận dụng kiến thức chuyên môn về sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao vào thực tế  

- Về kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng:  

xây dựng đề cương thực tập, lập kế hoạch thực tập nghề nghiệp,  

tổng hợp, phân tích số liệu và biết vận dụng các kiến thức đã 

học để viết một báo cáo khoa học,  tác phong làm việc, thích 

nghi môi trường nghiên cứu/sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp công nghệ cao,  kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và kỹ năng thuyết trình 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần này rèn luỵện 

cho sinh viên: Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn về nông nghiệp công 

nghệ cao, tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp4 

4 HK5 

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm tiểu luận: 30% 

- Điểm báo cáo theo 

nhóm: 60% 

 

 

Rèn nghề 4: Thực hành 

sản xuất trồng trọt hữu 

cơ 

- Về kiến thức: Nâng cao kiến thức thực tế về sản xuất trồng 

trọt hữu cơ từ các biện pháp trồng trọt, chăm sóc, quản lý và 

đánh giá cây trồng  hữu cơ đến thu hoạch và sơ chế nông sản 

hữu cơ. 

4 Học kì 6 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm thực hành: 90% 

 



- Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch và thực hành 

các biện pháp sản xuất và quản lý cây trồng hữu cơ . 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm. 

 

 

Thực hành sản xuất các 

nguyên liệu đầu vào 

trong canh tác hữu cơ 

(NH04012) 

- Về kiến thức: Nâng cao kiến thức thực tế về sản xuất nguyên liệu 

đầu vào cho canh tác hữu cơ như kỹ thuật ủ phân hữu cơ, kỹ thuật 

tạo ra dung dịch dinh dưỡng từ các nguyên liệu đầu vào hữu cơ, 

kỹ thuật tạo ra dung dịch phòng trừ sâu bệnh hại trong canh tác 

hữu cơ. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch và thực hành sản 

xuất phân hữu cơ, dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đầy đủ các hợp 

chất đa lượng và vi lượng, dung dịch phòng trừ sâu bệnh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm. 

 

2 Kỳ 6 

- Rubric chuyên cần: 10% 

- Rubric thực hành: 90% 

 

 Thực tập tốt nghiệp  

- Về kiến thức:   Học phần này giúp sinh viên Vận dụng tư duy 

phản biện và sáng tạo vào giải quyết vấn đề cụ thể trong nghiên 

cứu về nông nghiệp công nghệ cao trên đối tượng cây trồng cụ 

thể.  

- Về kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

thiết kế và triển khai thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; tổng hợp, phân tich 

số liệu, viết một báo cáo khoa học 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần này rèn luyện 

cho sinh viên thái độ đam mê nghiên cứu, ý thức tôn trọng văn 

10 HK 7,8 

- Điểm của giáo viên 

hướng dẫn : 20% 

- Điểm của giáo viên 

chấm phản biện: 20% 

- Điểm của 3 thành viên 

trong hội đồng chấm 

khoá luận nghiệp: Mỗi 

người 20% 

 



hoá của tổ chức, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm 

bảo vệ môi trường 

 Côn trùng đại cương  

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên 

-Về kiến thức:  

+ Phân tích đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học và 

phân loại đến bộ côn trùng   

+ Phân tích các phương hướng, nguyên tắc phòng chống sâu 

hại bảo vệ mùa màng.  Áp dụng được các biện pháp quản lý 

các nhóm côn trùng  

-Về kĩ năng 

+ Điều tra các dịch hại côn trùng phổ biến tại Việt Nam dựa 

trên triệu chứng gây hại và đặc điểm hình thái côn trùng  

+ Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến 

lĩnh vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên 

Internet liên quan đến côn trùng 

+ Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong thu bắt phân loại đến bộ 

côn trùng 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn 

trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ 

tập thể nhóm   

 02 
 Học kỳ thứ 

3 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm 

  

 
Quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM) 

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho người học: 

-Về kiến thức: Phân tích được thành phần, diễn biến dịch hại 

và hiện trạng phòng chống dịch hại trên đồng ruộng. Phân tích 
 02 

 

 Học kỳ thứ 

6 

 

 



được kết quả thí nghiệm bảo vệ thực vật dựa trên bằng chứng 

thực nghiệm kết hợp tham khảo tài liệu liên quan. Áp dụng 

được biện pháp quản lí có hiệu quả dịch hại chính thuộc các 

nhóm côn trùng, nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ dại và 

động vật hại trên các cây trồng chính ngoài đồng và nông sản 

sau thu hoạch.  

-Về kỹ năng: Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ 

biến tại Việt Nam dựa trên triệu chứng gây hại, dấu hiệu bệnh 

và đặc điểm hình thái côn trùng và cỏ dại.  Tìm và khai thác 

được thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật bằng cả 

tiếng 

Việt và tiếng Anh.  Thực hiện dịch vụ về bảo vệ thực vật gồm 

các lĩnh vực tư vấn chẩn đoán, giám định và phòng chống các 

loại dịch hại thông thường. Phối hợp làm việc nhóm và 

Thuyết trình  

-Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tuân thủ quy 

chuẩn kỹ thuật điều tra bảo vệ thực vật; giữ gìn đạo đức nghề 

nghiệp. Có trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm 

  

 
Quản lý côn trùng trong 

nhà lưới 

* Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho người học  

- Về kiến thức phân tích tình hình gây hại của sâu, nhện hại 

trên cây trồng trong nhà kính. Mô tả và giải thích được đặc 

điểm hình thái, sự phân bố, phạm vi ký chủ, triệu chứng gây 

hại, đặc điểm sinh vật học, quy luật phát sinh, gây hại và khái 

quát hóa được các biện pháp phòng chống các loài sâu, nhện 

hại chính. 

- Về kĩ năng: Phân biệt được đặc điểm hình thái, đặc điểm 

các pha phát dục, triệu chứng gây hại của mỗi loài sâu hại 

chính, bộ phận bị hại, vị trí gây hại và lựa chọn biện pháp 

kiểm soát phòng chống các loài sâu hại chính trên cây trồng 

trong nhà kính 

02 
Học kỳ thứ 

6 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm 

 



-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác học 

tập, tích lũy kiến thức về nhóm sâu, nhện hại cây trồng chính 

trong nhà kính. Phát triển kỹ năng giám sát và đánh giá mức 

độ gây hại của sâu hại đề xuất về các vấn đề liên quan đến 

BVTV. Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến các 

loài sâu hại chính ở trên thế giới và Việt Nam. Nâng cao kỹ 

năng làm việc theo nhóm, khả năng ra quyết định 

 Sinh lý thực vật  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hoạt động 

sinh lý trong cơ thể thực vật, khả năng thích ứng của cây đối 

với các điều kiện sinh thái bất thuận, cơ sở xây dựng biện 

pháp kỹ thuật canh tác hợp lý nhằm thu được năng suất, chất 

lượng sản phẩm cao. Sinh viên thực hiện được phương pháp 

xác định các chỉ tiêu sinh lý cơ bản ở thực vật. Sinh viên thấy 

được tầm quan trọng của học phần, có thái độ nghiêm túc 

trong học tập. 

3  HK3  

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ trắc 

nghiệm/tự luận/ tiểu luận/ 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm và tự luận 

 
Sinh lý thực vật ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

quy luật hoạt động sinh lý trong cây để vận dụng vào sản 

xuất điều khiển cây trồng sinh trưởng, phát triển theo hướng 

có lợi cho con người . Sinh viên vận dụng được các kiến thức 

vào sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả. Sinh viên thấy 

được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của học phần để có thái 

độ nghiêm túc trong học tập.   

 2 HK7  

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ trắc 

nghiệm/tự luận/ tiểu luận/ 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm và tự luận  

 
Công nghệ điều khiển 

cây trồng 

Học phần cung cấp kiến thức về quy luật hoạt động và ảnh 

hưởng của các yếu tố bên ngoài đến sự sinh trưởng, phát triển 

của thực vật. Qua đó vận dụng để điều khiển cây trồng sinh 

trưởng, phát triển theo hướng có lợi. Sinh viên vận dụng 

được các kiến thức vào sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả. 

2 HK6 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ tự luận/ 

tiểu luận/ đánh giá thuyết 

trình, đánh giá cuối kỳ tự 

luận  



Sinh viên thấy được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của học 

phần để có thái độ nghiêm túc trong học tập.  

  Thực vật học 

Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về hình thái, giải phẫu cơ thể thực vật và cơ sở phân loại 

thực vật. 

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân 

loại thực vật theo phương pháp phân loại hình thái so sánh, 

nhận biết các đặc điểm đặc trưng cho từng taxon lớn trong hệ 

thống Takhtajan. 

Về các mục tiêu khác: Sinh viên học xong môn này phải 

nhận biết được đặc điểm hình thái, giải phẫu và biến thái các 

cơ quan của cơ thể thực vật, biết mô tả một cây theo trình tự 

phân loại và biết được vị trí phân loại của các cây nông 

nghiệp chủ yếu. 

03   Kỳ 1 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực hành, đánh 

giá giữ kỳ, đánh giá cuối 

kỳ  

 
Cây lương thực đại 

cương 

- Về kiến thức: Hiểu được nguồn gốc, phân loại, tình hình 

sản xuất và giá trị kinh tế; đặc điểm thực vật học và sinh 

trưởng phát triển; yêu cầu đất trồng, thời vụ và quy trình kỹ 

thuật trồng các loại cây lương thực chính như: cây lúa, cây 

ngô và các loại cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ vạc, môn sọ)  

- Về kỹ năng: Xây dựng được quy trình kỹ thuật, chăm sóc, 

thâm canh các loại cây lương thực chính như: cây lúa, cây 

ngô và các loại cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ-vạc, môn-sọ, 

dong riềng)  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ 

học tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm và trách 

nhiệm với môi trường. 

 

 2  Kỳ 4 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu luận/bài 

tập 

- Đánh giá thực hành 

- Điểm giá cuối kỳ tự luận 



 Cây dược liệu đại cương 

- Về kiến thức:Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại 

cương về cây thuốc nói chung và kỹ thuật trồng một số cây 

thuốc chủ yếu như bạc hà, cỏ ngọt,địa hoàng, đương quy… 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong nhận biết một số các loại cây 

thuốc, vận dụng được kỹ thuật trồng trọt và thu hái cây thuốc 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực trong tự học, 

tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. 

 

2 
Học kì: 6 

 

Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành phần 

sau:  

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm tiểu luận/báo cáo 

thu hoac̣h/kiểm tra giữa 

kì: 15% 

- Điểm thực hành: 15% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 

60% 

 

 
Cây công nghiệp đại 

cương 

-Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được những kiến thức chung 

về cây công nghiệp đại cương, cơ sở lý thuyết để xây dựng quy 

trình kỹ thuật và kỹ thuậttrồng một số cây công nghiệp có giá 

trị như: nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc, mía, 

thuốc lá), nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê, cao su).  

-Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng chỉ đạo và xây dựng quy trình 

kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch, sơ chế bảo quản một số cây 

công nghiệp chính như: nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu 

tương, lạc, mía, thuốc lá), nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè, 

cà phê, cao su). 

- Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Sinh 

viên yêu nghề, nghiêm túc trong học tập, có năng lực tự học 

tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. 

2 
Học kì: 6 

 

Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành phần 

sau:  

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm tiểu luận/báo cáo 

thu hoac̣h/kiểm tra giữa 

kì: 15% 

- Điểm thực hành: 15% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 

60% 

 

 Canh tác học  

-Về kiến thức: Học phần nhằm  giúp cho người học nắm được 

cơ sở lý luận của việc nâng cao năng suất, sản lượng cây 

trồng, có khả năng xây dựng, cải tiến hệ thống cây trồng 

thông qua việc khai thác hợp lý các tài nguyên khí hậu, đất và 

 2 
 Học kì: 4  

 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực  hành; đánh 

giá thi giữa kỳ tự luận; 

đánh giá thi cuối kỳ tự 

luận  



cây trồng. Nắm chắc yêu cầu và kỹ thuật làm đất cho từng 

nhóm cây trồng. 

-Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, giải thích, tổng hợp và 

giải quyết vấn đề liên quan đến hệ thống cây trồng, luân canh 

cây trồng và kỹ thuật làm đất 

-Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): người học có thái độ 

nghiêm túc, cách nhìn nhận đúng đắn trong việc sử dụng hợp 

lý nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu,...) và điều kiện 

kinh tế xã hội để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

  

 
 Di truyền thực vật đại 

cương (NH02004) 

- Về kiến thức: Cung cấp những thông tin cơ bản về di 

truyền đại cương và di truyền thực vật. Những cơ sở về 

cấu trúc và hoạt động của gen, tổ chức genome, các cơ chế 

di truyền và biến dị ở mức phân tử, tế bào, cá thể, quần 

thể. 

- Về kỹ năng: sinh viên học tập kỹ năng về phân tích di 

truyền các tính trạng ở độ cá thể, quần thể, phân biệt các 

loại biến dị. Kỹ năng tư duy mạch lạc.  

-    Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có trách 

nhiệm học tập, thực hành, đi nghe giảng và tự học sách giáo 

trình cũng như một số tài liệu khác để hiểu biết tốt các kiến 

thức môn học.  

 3  HK 3  

 Chuyên cần; Thảo luận; 

Thực hành ; Kiểm tra 

giữa kỳ; Thi cuối kỳ 

 

 Nguyên lý và phương 

pháp chọn giống cây 

trồng (NH03046) 

- Về kiến thức: Giải thích được nguyên lý và phương pháp chọn 

giống cây trồng đối với các nhóm cây trồng khác nhau. 

- Về kỹ năng:  

 + Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đánh giá vật liệu, lai, 

đánh giá và chọn lọc sau lai các nhóm giống cây trồng; 

 + Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dùng trong 

chọn giống cây trồng; 

 2 HK5  

  Chuyên cần; Thảo luận; 

Thực hành ; Kiểm tra 

giữa kỳ; Thi cuối kỳ 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn về kỹ thuật trồng trọt và chọn giống cây 

trồng;  

+ Có năng lực lập kế hoạch trong kỹ thuật trồng trọt và 

chọn giống cây trồng. 

-   

 Bệnh cây đại cương 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của bệnh 

cây học bao gồm các nguyên nhân gây bệnh cây, đặc điểm sinh 

học sinh thái học và các biện pháp chẩn đoán và phòng trừ bệnh 

cây. Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức về bệnh cây 

học nhằm hiểu và kiểm soát hiệu quả các bệnh cây trồng chính 

của Việt Nam, 

- Về kĩ năng: Sinh viên biết nhận biết đặc điểm triệu chứng các 

bệnh  hại cây trồng chính, biết thực hiện các thao tác cơ bản 

trong phòng thí nghiệm bệnh cây học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng tự 

tin và sáng tạo trong công việc, có ý thức bảo vệ môi trường. 

Có ý thức làm việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của 

thực tế sản xuất và thị trường 

2 3 

Đánh giá chuyên cần, 

kiểm tra giữa kỳ, thi cuối 

kỳ 

 

 

5. Ngành Khoa học cây trồng, trình độ  đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Cây ăn quả đại cương 
Tầm quan trọng của cây ăn quả; Tình hình sản xuất cây ăn quả 

trên thế giới và Việt Nam; Đặc điểm sinh trưởng và phát triển 
2 5 

 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



của cây ăn quả; Yêu cầu sinh thái của cây ăn quả; Vườn ươm và 

các phương pháp nhân giống cây ăn quả; Quy hoạch và thiết kế 

vườn quả; Quản lý và chăm sóc vườn cây ăn quả; Thị trường và 

chất lượng quả. 

2 Cây rau đại cương 

Tầm quan trọng, lịch sử phát triển, đặc điểm và phương hướng 

sản xuất cây rau; Đặc tính sinh vật học và sinh thái của cây rau; 

Biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất rau; Sản xuất rau an 

toàn; Kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản phẩm rau; Kỹ 

thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản phẩm rau. 

2 4 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

3 Cây rau chuyên khoa 

Học phần gồm 5 chương, mỗi chương trình bày về mỗi loại rau 

chủ lực đại diện cho 3 nhóm rau ăn lá (cây cải bắp), rau ăn quả 

(cà chua, dưa chuột) và rau ăn củ (khoai tây, hành tây) với các 

nội dung; giới thiệu về giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế nguồn 

gốc phân bố, phân loại, yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, thu hoạch và kỹ thuật sản xuất giống các loại 

rau này. Học phần có 5 bài thực hành với nội dung về kỹ thuật 

làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch và đánh giá khả năng sinh 

trưởng, phát 

triển của các loại rau cải bắp, cà chua, dưa chuột, khoai tây và 

hành tây. 

2 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

4 Cây ăn quả chuyên khoa 

Mở đầu; Kỹ thuật trồng và chăm 

sóc cây ăn quả nhiệt đới; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả 

á nhiệt đới; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả ôn đới. 

2 6 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

5 Hoa cây cảnh đại cương 

Giới thiệu về nghề trồng hoa, cây cảnh; Phân loại hoa, cây cảnh. 

Yêu cầu sinh thái của cây hoa, cây cảnh; Kỹ thuật vườn ươm và 

các phương pháp nhân giống hoa cây cảnh; Một số biện pháp kỹ 

thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh; Bảo quản hoa cắt. 

2 4 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

6 
Hoa cây cảnh chuyên 

khoa 

Tình hình sản xuất, tiêu thụ một số loại hoa 

chủ lực trên thế giới và Việt Nam. Kỹ thuật sản xuất sản xuất 
2 6 

 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 



một số loại cây cảnh, hoa cắt cành và hoa trồng thảm phổ biến. 

Thực hành nhân giống, chăm sóc, sản xuất một số loại hoa cắt, 

hoa có củ, hoa thảm. 

7 
Rèn nghề Thực hành 

sản xuất Rau hoa quả 

Học phần cung cấp cho người học cơ sở khoa học, đánh giá được 

mối quan hệ giữa cây trồng, ngoại cảnh, khả năng đầu tư và yêu 

cầu sản phẩm, lựa chọn, thực hành các bước thao tác các biện 

pháp kỹ thuật chủ yếu phù hợp cho từng loại cây trồng. Có khả 

năng xây dựng và tập huấn kỹ thuật ứng dụng trong 

thực tế trong sản xuất rau hoa quả nhằm đạt năng suất cao, chất 

lượng tốt, hiệu quả sản xuất cao và ổn định. 

2 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

8 
Thực tập nghề nghiệp 

về Rau hoa quả 

Học phần cung cấp cho người học thực 

hành về tổ chức xây dựng, quản lý trang trại sản xuất RHQ, các 

kiến thức thực hành sản xuất một số cây trồng RHQ. Rèn luyện 

kỹ năng cụ thể về nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo 

quản, tiêu thụ sản phẩm và khả năng tự lập kế hoạch và xây dựng 

quy trình kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực rau hoa quả để tạo các 

sản phẩm giống cây trồng có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 

của sản xuất. 

6 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

9 

Nguyên lý sản xuất Rau 

Hoa Quả trong nhà có 

mái che 

Giới thiệu cấu trúc, vật liệu và trang thiết bị các loại nhà có mái 

che; Cách vận hành kiểm soát môi trường phù hợp để trồng cây 

rau hoa quả trong nhà có mái che; Kiểm soát sinh trưởng và phát 

triển cây trồng bằng dinh dưỡng, phương pháp tưới, chất điều tiết 

sinh trưởng cây trồng trên giá thể; nguyên lý cơ bản về quản lý 

sâu bệnh hại và duy trì chất lượng sản phẩm sản xuất trong nhà 

có mái che. 

2 7 
 Đánh giá theo quy 

định của Học viện 

 Côn trùng đại cương  

- Về kiến thức:  

+ Phân tích đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học và phân 

loại đến bộ côn trùng   
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+ Phân tích các phương hướng, nguyên tắc phòng chống sâu hại 

bảo vệ mùa màng.  Áp dụng được các biện pháp quản lý các nhóm 

côn trùng  

- Về kĩ năng 

+ Điều tra các dịch hại côn trùng phổ biến tại Việt Nam dựa trên 

triệu chứng gây hại và đặc điểm hình thái côn trùng  

+ Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến lĩnh 

vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên Internet 

liên quan đến côn trùng 

+ Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong thu bắt phân loại đến bộ côn 

trùng 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ 

tập thể nhóm   

 
Quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM) 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  

 Về kiến thức: 

+ Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ biến tại Việt 

Nam dựa trên triệu chứng 

gây hại, dấu hiệu bệnh và đặc điểm hình thái côn trùng và cỏ 

dại  

+ Phân tích được thành phần, diễn biến dịch hại và hiện trạng 

phòng chống dịch hại trên 

đồng ruộng.  

 Kỹ năng 
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+ Phân tích được kết quả thí nghiệm bảo vệ thực vật dựa trên 

bằng chứng thực 

nghiệm kết hợp tham khảo tài liệu liên quan  

+ Áp dụng được biện pháp quản lí có hiệu quả dịch hại chính 

thuộc các nhóm côn trùng, 

nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ dại và động vật hại trên 

các cây trồng chính ngoài đồng và nông sản sau thu hoạch.  

+ Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo 

vệ thực vật bằng cả tiếng 

Việt và tiếng Anh  

+ Thực hiện dịch vụ về bảo vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư 

vấn chẩn đoán, giám định 

và phòng chống các loại dịch hại thông thường  

+ Kỹ năng làm việc nhóm và Thuyết trình  

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong nhận biết dịch hại, đề ra 

các biện pháp quản lý chúng trên cơ sở thực trạng đồng ruộng  

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong 

lĩnh vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn 

trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập 

thể nhóm  

 Nuôi ong mật  

- Về kiến thức: giúp người học nắm được kiến thức cơ bản về 

sinh học ong mật, cây nguôn mật-thụ phấn cây trồng, các kỹ 

thuật trong nuôi ong, bệnh học ong mật, khai thác – chế biến sản 

phẩm ong.  

- Về kĩ năng: Sau khi học xong môn học người học có được kỹ 

năng, thao tác kiểm tra đàn ong mật, quản lý đàn ong (trại ong) 
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theo mùa, kỹ năng tạo chúa chia đàn, làm cầu ong mới, xác định 

bệnh ong, khai thác và quản chất lượng sản phẩm ong. 

- Về thái độ học tập: giúp cho người học nhận thức được môi 

trường thiên nhiên quan trọng như thế nào. Nhận thức được bản 

chất của xã hội động vật (đặc biệt là côn trùng) để từ đó nâng 

cao được trách nhiệm của mình với công đồng. 

 
Kiểm dịch thực vật đại 

cương 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  

- Về kiến thức: Giới thiệu cho sinh viên các kiến thức và hiểu 

biết cơ bản về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của Việt nam,  

-Về kĩ năng:  

+ Biết cách tra cứu tìm kiếm các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn 

ngành liên quan đến công tác KDTV.  

+ Các thao tác tiến hành kiểm dịch một lô hàng xuất nhập khẩu 

+ vị trí phân loại, phân bố và tác hại, đặc điểm hình thái, đặc 

điểm sinh học và sinh thái, phương thức phát tán, tác động kinh 

tế, biện pháp quản lý KDTV đối với một vài loài sinh vật gây 

hại kiểm dịch thực vật  

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ về Kiểm dịch thực 

vật,  

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;  

+ Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau;  

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn và có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề liên quan đến kiểm dịch thực vật.  

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và 

có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động liên quan đến 

kiểm dịch thực vật ở qui mô trung bình 

02 
Học kỳ thứ 

7 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá 

cuối kỳ trắc nghiệm 

 



 Côn trùng chuyên khoa 

* Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho người học  

- Về kiến thức: phân tích tình hình gây hại của sâu hại trên cây 

lương thực, cây rau, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu. 

Mô tả và giải thích được đặc điểm hình thái sự phân bố, phạm vi 

ký chủ, triệu chứng gây hại, đặc điểm sinh vật học, quy luật phát 

sinh, gây hại và khái quát hóa được các biện pháp phòng chống 

các loài sâu hại chính. 

- Về kĩ năng: Phân biệt được đặc điểm hình thái, đặc điểm các 

pha phát dục, triệu chứng gây hại của mỗi loài sâu hại chính, bộ 

phận bị hại, vị trí gây hại và lựa chọn biện pháp kiểm soát phòng 

chống các loài sâu hại chính trên cây trồng nông nghiệp. Phát 

triển kỹ năng giám sát và đánh giá mức độ gây hại của sâu hại 

đề xuất về các vấn đề liên quan đến BVTV. Tìm và khai thác 

được thông tin liên quan đến các loài sâu hại chính ở trên thế 

giới và Việt Nam. Phối hợp nâng cao kỹ năng làm việc theo 

nhóm, khả năng ra quyết định 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác học tập, 

tích lũy kiến thức về nhóm sâu hại cây trồng nông nghiệp chính. 

Đóng góp bảo vệ môi trường trong công tác BVTV.    
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 Hệ thống nông nghiệp  

- Về kiến thức: Học sinh vận dụng được lý thuyết hệ thống, các 

khái niệm về hệ thống nông nghiệp, các phương pháp và công cụ 

nghiên cứu hệ thống nông nghiệp vào công tác nghiên cứu phát 

triển nông nghiệp, nông thôn một cách tích cực 

- Về kỹ năng: Vận dụng các công cụ nghiên cứu phát triển hệ thống 

nông nghiệp, hệ thống canh tác một cách độc lập 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: phấn khởi, tự giác tiếp thu 

các kiến thức được trang bị từ môn học  

 2 Học kì 7  

 đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá cuối kỳ tự 

luận 



 Nông nghiệp hữu cơ 

Về kiến thức: Hiểu biết về khái niệm,  nguyên tắc, tiêu chuẩn sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ và cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ 

thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật quản 

lý từ sản xuất đến sơ chế, bảo quản và marketing sản phẩm hữu 

cơ. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo một số biện pháp kỹ thuật 

chính trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và vận dụng kiến thức 

đã học vào việc thiết kế và quản lý trang trại hữu cơ cho 1 vùng 

cụ thể. 

- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:  Nhận thức về sản xuất 

nông nghiệp an toàn kết hợp bảo vệ môi trường. Có ý thức tích lũy 

kinh nghiệm thực tế và tự học tập suốt đời. 

   

 2 Học kì 7  

đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thuyết trình, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá cuối kỳ tự 

luận 

 Phương pháp thí nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ bản 

về phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm trong 

nghiên cứu sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển khai 

thí nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) để xử 

lý kết quả thí nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho 

sinh viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và 

chịu trách nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

2  Học kỳ 4 

- Điểm đánh giá quá 

trình (chuyên cần và kiểm tra 

giữa kỳ) : 10% 

- Điểm đánh giá thực 

hành (Thái độ tham dự, hình 

thức trình trình bày và nội 

dung): 30% 

- Điểm đánh giá thi 

cuối kì: 60% 

 

 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học (RQ02028) 

  

 Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học nắm bắt về 

phương pháp nghiên cứu, biết cách xác định vấn đề và lựa chọn 

phương pháp nghiên cứu phù hợp, tìm kiếm và lựa chọn thông 

tin.  

Về kỹ năng: Áp dụng thiết kế thí nghiệm nghiên cứu trong thực 

tiễn, thu thập thông tin, viết báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu. 

 2 Kỳ 6  

- Điểm chuyên cần: 10 

% 

- Điểm giữa kì (theo 

nhóm): 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60 

% 



Về  thái độ và phẩm chất đạo đức: Người học bước đầu nhận thức 

trách nhiệm và đạo đức trong nghiên cứu khoa học.  

 

  

 
Khuyến nông 

(NH03055)  

Học phần giúp cho người học hiểu được khái niệm, nhiệm vụ chức 

năng, vai trò của khuyến nông. Nắm được đặc điểm nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn Việt nam. Hiểu được phương pháp khuyến 

nông và phương pháp tiếp cận nông dân trong quá trình chuyển 

giao Tiến bộ kỹ thuật mới. 

  

2  Kỳ 6  

- Rubric chuyên 

cần: 10% 

- Rubric thực 

hành: 30% 

- Rubric kiểm tra 

cuối kì: 60% 

  

 Dâu tằm  

Học phần giúp cho người học nắm được kỹ thuật trồng và chăm 

sóc dâu; Đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của tằm dâu; Kỹ 

thuật nuôi tằm; Nhận biết và phòng trừ một số bệnh và côn trùng 

hại tằm; Nắm được các bước kỹ thuật nhân giống tằm dâu.  

 2  HK6 

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá giữa kỳ 

và đánh giá cuối kỳ tự 

luận  

 Sinh lý thực vật  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hoạt động sinh 

lý trong cơ thể thực vật, khả năng thích ứng của cây đối với các 

điều kiện sinh thái bất thuận, cơ sở xây dựng biện pháp kỹ thuật 

canh tác hợp lý nhằm thu được năng suất, chất lượng sản phẩm 

cao. Sinh viên thực hiện được phương pháp xác định các chỉ tiêu 

sinh lý cơ bản ở thực vật. Sinh viên thấy được tầm quan trọng của 

học phần, có thái độ nghiêm túc trong học tập. 

3  HK3  

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá giữa kỳ 

trắc nghiệm/tự luận/ 

tiểu luận/ đánh giá 

thuyết trình, đánh giá 

cuối kỳ trắc nghiệm và 

tự luận 

 
Sinh lý thực vật ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quy 

luật hoạt động sinh lý trong cây để vận dụng vào sản xuất điều 

khiển cây trồng sinh trưởng, phát triển theo hướng có lợi cho con 

người . Sinh viên vận dụng được các kiến thức vào sản xuất một 

cách sáng tạo, hiệu quả. Sinh viên thấy được ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn của học phần để có thái độ nghiêm túc trong học tập.   

 2 HK5  

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá giữa kỳ 

trắc nghiệm/tự luận/ 

tiểu luận/ đánh giá 

thuyết trình, đánh giá 

cuối kỳ trắc nghiệm và 

tự luận  



  Thực vật học 

Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về hình thái, giải phẫu cơ thể thực vật và cơ sở phân loại thực 

vật. 

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân loại 

thực vật theo phương pháp phân loại hình thái so sánh, nhận biết 

các đặc điểm đặc trưng cho từng taxon lớn trong hệ thống 

Takhtajan. 

Về các mục tiêu khác: Sinh viên học xong môn này phải nhận biết 

được đặc điểm hình thái, giải phẫu và biến thái các cơ quan của cơ 

thể thực vật, biết mô tả một cây theo trình tự phân loại và biết được 

vị trí phân loại của các cây nông nghiệp chủ yếu. 

 

03   Kỳ 1 

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá thực 

hành, đánh giá giữ kỳ, 

đánh giá cuối kỳ  

 
 Đa dạng sinh học thực 

vật 

Về kiến thức: Môn hoc̣ nhằm trang bi ̣cho sinh viên các nguyên lí 

về đa dạng sinh học thực vật, giá trị của đa dạng sinh học thực vật, 

những yếu tố tác đôṇg đến đa dạng và phương pháp bảo tồn đa 

dạng sinh học  

Về kỹ năng: Giúp sinh viên nắm vững các phương pháp nghiên 

cứu đa dạng thực vật 

Về các mục tiêu khác: Sinh viên học xong môn này phải nhận biết 

được giá trị của đa dạng sinh học thực vật và những nguyên nhân 

làm suy giảm đa dạng sinh học thực vật, có ý thức bảo tồn và bảo 

vệ đa dạng sinh học. 

 

02  Kỳ 7  

 Đánh giá 

chuyên cần, đánh giá 

thực hành, đánh giá 

giữ kỳ, đánh giá cuối 

kỳ  

 
Cây lương thực đại 

cương 

- Về kiến thức: Hiểu được nguồn gốc, phân loại, tình hình sản 

xuất và giá trị kinh tế; đặc điểm thực vật học và sinh trưởng 

phát triển; yêu cầu đất trồng, thời vụ và quy trình kỹ thuật 

trồng các loại cây lương thực chính như: cây lúa, cây ngô và 

các loại cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ vạc, môn sọ)  

 2  Kỳ 4 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu 

luận/bài tập 

- Đánh giá thực hành 



- Về kỹ năng: Xây dựng được quy trình kỹ thuật, chăm sóc, 

thâm  

canh các loại cây lương thực chính như: cây lúa, cây ngô và 

các loại cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ-vạc, môn-sọ, dong 

riềng)  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ  

động, có khả năng làm việc theo nhóm và trách nhiệm với môi 

trường. 

 

- Đánh giá giá 

cuối kỳ tự luận 

 
Cây lương thực chuyên 

khoa 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học vận dụng được 

những kiến thức về đặc điểm sinh lý, sinh thái, dinh dưỡng, 

năng suất cá thể và năng suất quần thể của các loại cây lương 

thực để xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất các loại cây 

lương thực chính như cây lúa, cây lấy hạt trên cạn (ngô, cao 

lương, lúa mì), cây lấy củ (cây khoai lang, cây sắn, môn sọ, từ 

vạc, dong riềng).  

- Về kỹ năng: sinh viên có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, 

xây dựng quy trình sản xuất và chỉ đạo sản xuất các loại cây 

lương thực chính như: cây lúa, cây ngô, cao lương và các loại 

cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ vạc, môn sọ, dong riềng)  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm. 

 

2  Kỳ 5 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu 

luận/bài tập 

- Đánh giá thực hành 

- Đánh giá giá cuối kỳ 

tự luận 

 
Nguyên lý sản xuất cây 

thức ăn gia súc 

- Về kiến thức: Hiểu được nguồn gốc, phân loại, tình hình sản 

xuất và giá trị kinh tế; đặc điểm thực vật học và sinh trưởng 

phát triển; yêu cầu đất trồng, thời vụ và quy trình kỹ thuật trồng 

các loại cây thức ăn gia súc 

2 Kỳ 5 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu 

luận/bài tập 

- Đánh giá thực hành 



- Về kỹ năng: Xây dựng được quy trình kỹ thuật, chăm sóc, 

thâm canh các loại cây thức ăn gia súc chính 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm và trách nhiệm 

với môi trường. 

 

- Đánh giá giá cuối kỳ 

tự luận 

 
Rèn nghề Thực hành Sản 

xuất Cây lương thực 

- Về kiến thức: Củng cố kiến thức thực tế về sản xuất một số 

cây lương thực chính lúa, ngô, khoai lang, sắn và môn sọ 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch và thực hành 

sản xuất một số cây lương thực chính như lúa, ngô, khoai lang, 

sắn và môn sọ.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm. 

 

2 Kỳ 6 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá thực hành 

 

 
Thực tập nghề nghiệp về 

Cây lương thực 

- Về kiến thức: Củng cố kiến thức chuyên môn về sản xuất cây 

lương thực vào thực tế sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp nhằm tối đa hoá lợi ích các bên liên quan 

- Về kỹ năng: Thực hiện tốt các công việc liên quan đến chuyên 

môn  trong môi trường nghiên cứu/sản xuất thuộc lĩnh vực khoa 

học cây trồng nhằm tiếp cận với nghề nghiệp trong tương lai. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Định hướng tương lai rõ 

ràng, đam mê nghề nghiệp, ý thức tôn trọng văn hoá của tổ 

chức, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm bảo vệ môi 

trường 

 

4 Kỳ 6, 7 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu 

luận/báo cáo cá nhân 

- Đánh giá thuyết trình 

theo nhóm 

 



 Thực tập tôt nghiệp 

- Về kiến thức:  Đạt được kiến thức chuyên sâu và vận dụng 

tư duy phản biện và sáng tạo vào giải quyết vấn đề cụ thể trong 

nghiên cứu trên một số đối tượng cây trồng cụ thể 

- Về kỹ năng: Thiết kế và triển khai tốt thí nghiệm trong nghiên 

cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng; tổng hợp, 

phân tich số liệu và biết vận dụng các kiến thức đã học để viết 

một báo cáo khoa học 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: đam mê nghiên cứu, ý 

thức tôn trọng văn hoá của tổ chức, chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp, trách nhiệm bảo vệ môi trường 

 

10 Kỳ 7, 8 

Đánh giá của GVHD:  

- Đánh giá thái độ học 

tập 

- Đánh giá kỹ năng 

triển khai thí nghiệm 

- Đánh giá kỹ năng tự 

học, tự tra cứu tài liệu, 

cập nhật thông tin   

- Đánh giá khả năng 

viết báo cáo 

Đánh giá của GVPB: 

- Đặt vấn đề 

- Tổng quan vấn đề 

nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên 

cứu 

- Kết quả nghiên cứu 

và thảo luận 

- Hình thức chung của 

KLTN 

Đánh giá của 3 thành 

viên HĐ: 

- Hình thức báo cáo và 

kỹ năng trình bày  

- Nội dung báo cáo 

- Trả lời câu hỏi 

- Quản lý thời gian 

 Cây dược liệu đại cương 

- Về kiến thức:Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương 

về cây thuốc nói chung và kỹ thuật trồng một số cây thuốc chủ 

yếu như bạc hà, cỏ ngọt,địa hoàng, đương quy… 
2 

Học kì: 6 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 



- Về kỹ năng: Thành thạo trong nhận biết một số các loại cây 

thuốc, vận dụng được kỹ thuật trồng trọt và thu hái cây thuốc 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực trong tự học, 

tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. 

những điểm thành 

phần sau:  

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm tiểu luận/báo 

cáo thu hoac̣h/kiểm tra 

giữa kì: 15% 

- Điểm thực hành: 

15% 

- Điểm kiểm tra cuối 

kì: 60% 

 
Cây công nghiệp đại 

cương 

-Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được những kiến thức chung về 

cây công nghiệp đại cương, cơ sở lý thuyết để xây dựng quy trình 

kỹ thuật và kỹ thuậttrồng một số cây công nghiệp có giá trị như: 

nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc, mía, thuốc lá), 

nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê, cao su).  

-Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng chỉ đạo và xây dựng quy trình 

kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch, sơ chế bảo quản một số cây 

công nghiệp chính như: nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu 

tương, lạc, mía, thuốc lá), nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè, 

cà phê, cao su). 

- Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Sinh viên 

yêu nghề, nghiêm túc trong học tập, có năng lực tự học tự nghiên 

cứu và làm việc theo nhóm. 

2 

Học kì: 6 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm tiểu luận/báo 

cáo thu hoac̣h/kiểm tra 

giữa kì: 15% 

- Điểm thực hành: 

15% 

- Điểm kiểm tra cuối 

kì: 60% 

 

 
Cây công nghiệp chuyên 

khoa 

- Về kiến thức: Sinh viên hiểu được đặc điểm yêu cầu sinh thái các 

loại cây công nghiệp (dài ngày và ngắn ngày). Đặc điểm sinh lý, sinh 

hóa và cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm 
2 

Học kì: 6 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  



sóc các loại cây công nghiệp chính như đậu tương, lạc, mía, thuốc lá, 

chè, cà phê,… 

-Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng chỉ đạo và thành thạo các biện 

pháp kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, thâm canh, bảo quản và chế biến 

các loại cây công nghiệp chính như: đậu tương, lạc, mía, thuốc lá, 

chè, cà phê,… 

-Vềthái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Sinh viên có 

thái độ học tập chủ động, trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm 

cao khi tham gia hoạt động khoa học và theo nhóm. 

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm tiểu 

luận/báo cáo thu 

hoac̣h/kiểm tra giữa 

kì: 15% 

- Điểm thực hành: 

15% 

- Điểm kiểm tra 

cuối kì: 60% 

 

 Cây dược liệu hàng năm 

-Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được những kiến thức chung về 

cây dược liệu hàng năm, cơ sở lý thuyết để xây dựng quy trình 

kỹ thuật và kỹ thuậttrồng một số loại cây dược liệu hàng năm có 

giá trị.  

-Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng chỉ đạo và xây dựng quy trình 

kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch sơ chế bảo quản một số cây 

dược liệu hàng năm. 

- Thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Sinh viên yêu nghề, 

nghiêm túc trong học tập, có năng lực tự học tự nghiên cứu và làm 

việc theo nhóm 

2 

Học kì: 6 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm tiểu luận/báo 

cáo thu hoac̣h/kiểm tra 

giữa kì: 15% 

- Điểm thực hành: 

15% 

- Điểm kiểm tra cuối 

kì: 60% 

 

 
Phương pháp Phát triển 

và bảo tồn cây dược liệu 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức đại cương, 

nguyên lý, định hướng và phương pháp về phát triển và bảo tồn 

về cây dược liệu nhằm phát triển bền vững và bảo tồn nguồn gen 

câydượcliệu 

2 

Học kì: 6 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  



- Về kỹ năng: thành thạo các kỹ năng về điều tra, đánh giá, thu 

thập, phát triển cây dược liệu và các phương pháp bảo tồn nguồn 

gen cây thuốc. 

- Về năng lực tự chủ và trách:  Sinh viên yêu nghề, có khả năng 

tự học, tham gia hoạt động nhóm có thái độ học tập nghiêm túc 

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm tiểu luận/báo 

cáo thu hoac̣h/kiểm tra 

giữa kì: 15% 

- Điểm thực hành: 

15% 

- Điểm kiểm tra cuối 

kì: 60% 

 

 Cây dược liệu lâu năm 

-Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được cơ sở khoa học của sinh 

trưởng phát triển, sinh lý, yêu cầu sinh thái để xây dựng quy trình 

kỹ thuật trồng, thu hoạch và sơ chế bảo quản một số cây dược liệu 

lâu năm 

-Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các kỹ thuật sản xuất một số 

cây thuốc lâu năm đạt năng suất và chất lượng cao. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng chủ động và 

thực hiện có trách nhiệm kỹ thuật sản xuất một số cây dược liệu 

lâu năm. 

2 

Học kì: 6 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm tiểu 

luận/báo cáo thu 

hoac̣h/kiểm tra giữa 

kì: 15% 

- Điểm thực hành: 

15% 

- Điểm kiểm tra 

cuối kì: 60% 

 

 
Sơ, chế biến và bảo quản 

dược liệu 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được các phương pháp 

chung để sơ chế, bảo quản các bộ phân dùng làm dược liệu; các 

yếu tố tự nhiên và kĩ thuật ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu 

trong quá trình sơ chế và bảo quản, các phương pháp đánh giá 

chất lượng dược liệu sau sơ chế bảo quản.  

2 

Học kì: 6 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  



- Về kỹ năng: Thao tác tốt các kỹ năng sơ chế dược liệu, làm 

khô, chiết xuất v.v,các kĩ thuật bảo quản dược liệu sau sơ chế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên yêu nghề, nghiêm 

túc trong học tập, có năng lực tự học tự nghiên cứu và làm việc 

theo nhóm 

- Điểm chuyên cần: 

10% 

- Điểm tiểu 

luận/báo cáo thu 

hoac̣h/kiểm tra giữa 

kì: 15% 

- Điểm thực hành: 

15% 

- Điểm kiểm tra 

cuối kì: 60% 

 

 

Rèn nghề Thực hành Sản 

xuất Cây công nghiệp và 

cây thuốc 

- Về kiến thức: Giúp sinh viên bậc đại học nắm được: Kỹ 

thuật chọn tạo, nhân giống một số cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, 

đậu tương); kỹ thuật làm vườn ươm (chè, thuốc lá); kỹ thuật trồng 

và chăm sóc một số cây công nghiệp và cây thuốc (lạc, đậu tương, 

bạc hà, cúc hoa, đương quy) 

- Về kỹ năng: Giúp cho sinh viên có khả năng chỉ đạo và thực 

hiện tốt các kỹ thuật liên quan đến chọn tạo, nhân giống, kỹ thuật 

trồng và chăm sóc, thu hái một số cây công nghiệp và cây thuốc 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Sinh viên có thái độ học tập 

chủ động, khả năng làm việc theo nhóm tốt. 

2 

Học kì: 7 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  

- Điểm chuyên cần: 10 

% 

- Điểm thực hành: 

90% 

 

 

Thực hành nhân, trồng, 

thu hái, sơ chế biến dược 

liệu 

- Về kiến thức: Hiểu và vận dụng các kiến thức về trồng, nhân 

giống, thu hái, sơ chế biến  một số cây dược liệu hàng năm và lâu 

năm 

- Về kỹ năng : Thành thạo các kỹ năng nhân giống, trồng, thu hái, 

sơ chế biến dược liệu dược liệu cây hàng năm và cây lâu năm 

- Về các mục tiêu khác: sinh viên yêu nghề hơn, áp dụng vào thực 

tế sản xuất.  

 Sinh viên có thái độ học tập chủ động, khả năng làm việc 

độc lập và làm việc nhóm. 

4 

Học kì: 7 Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành 

phần sau:  

- Điểm chuyên cần: 10 

% 

- Điểm thực hành: 

90% 

 



 

Thực tập nghề nghiệp về 

Cây công nghiệp và cây 

thuốc 

- Về kiến thức:  Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn vào 

thực tế sản xuất cây công nghiệp và cây dược liệu. 

Nâng cao kiến thức chuyên môn. 

- Về kỹ năng: 

Rèn luyện kỹ năng chuyên môn liên quan đến chuyên ngành 

khoa học cây trồng và cây dược liệu; Thành thạo kỹ năng thực 

hành sản xuất trồng, nhân giống, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế 

biến và bảo quản cây công nghiệp và cây thuốc 

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng làm việc theo 

nhóm, làm việc độc lập, làm việc với nguời dân; Nâng cao kỹ 

năng thu thập, tổng hợp số liệu, viết báo cáo và trình bày báo 

cáo. 

Năng lực tự chủ và  trách nhiệm 

+  Giúp sinh viên yêu nghề, gắn bó với nghề và làm việc có tinh 

thần trách nhiệm cao. 

+ Tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. 

4 

Học kì: 7 

Thang điểm: 10  

Điểm môn học là 

điểm tổng hợp của 

những điểm thành 

phần theo tỷ lệ như 

sau: 

- Điểm chuyên cần: 10 

% 

- Điểm tiểu luận/báo 

cáo thu hoạch cá nhân: 30% 

- Điểm báo cáo theo 

nhóm: 60% 

 

 
Thực tập nghề nghiệp 

cây dược liệu 

- Về kiến thức:  Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn vào 

thực tế sản xuất cây dược liệu. 

Nâng cao kiến thức chuyên môn. 

- Về kỹ năng: 

 Rèn luyện kỹ năng chuyên môn liên quan đến chuyên ngành 

khoa học cây dược liệu; Thành thạo kỹ năng thực hành sản xuất 

trồng, nhân giống, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế biến dược liệu 

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng làm việc theo 

nhóm, làm việc độc lập, làm việc với nguời dân; Nâng cao kỹ 

năng thu thập, tổng hợp số liệu, viết báo cáo và trình bày báo 

cáo. 

Năng lực tự chủ và  trách nhiệm 

+  Giúp sinh viên yêu nghề, gắn bó với nghề và làm việc có tinh 

thần trách nhiệm cao. 

+ Tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. 

6 

Học kì: 7 

Thang điểm: 10  

Điểm môn học là 

điểm tổng hợp của 

những điểm thành 

phần theo tỷ lệ như 

sau: 

- Điểm chuyên cần: 10 

% 

- Điểm tiểu luận/báo 

cáo thu hoạch cá nhân: 30% 

- Điểm báo cáo theo 

nhóm: 60% 

 



 Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Vận dụng tổng hợp các kiến thức lý thuyết trong 

giải quyết một vấn đề chuyên môn trên một số đối tượng cây dược 

liệu cụ thể  

- Về kỹ năng 

+ Thành thạo lập kế hoạch thực tập tốt nghiệp; xây dựng đề cương 

nghiên cứu, triển khai và theo dõi thí nghiệm 

+ Thành thạo bố trí thí nghiệm, thực hành kỹ thuật nhân giống, 

trông, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế biến cây dược liệu 

 + Tổng hợp, phân tich số liệu và biết vận dụng các kiến thức đã 

học để viết một báo cáo khoa học 

+ Tác phong làm việc, thích nghi môi trường nghiên cứu/sản xuất 

trong lĩnh vực khoa học cây dược liệu  

+ Có khả năng giao tiếp, ứng xử, làm việc độc lập, giải quyết vấn 

đề  

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Nghiêm túc, chủ động trong nghiên cứu, học hỏi và nâng cao 

các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra 

trường. 

10 

 

Thang điểm: 10  

Điểm đánh giá là điểm 

trung bình của 5 thành 

viên: 

- Điểm của giáo viên 

hướng dẫn : 20% 

- Điểm của giáo viên 

chấm phản biện: 20% 

- Điểm của 3 thành 

viên trong hội đồng 

chấm khoá luận 

nghiệp: Mỗi người 

20% 

 

 Canh tác học  

-Về kiến thức: Học phần nhằm  giúp cho người học nắm được cơ 

sở lý luận của việc nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, có 

khả năng xây dựng, cải tiến hệ thống cây trồng thông qua việc 

khai thác hợp lý các tài nguyên khí hậu, đất và cây trồng. Nắm 

chắc yêu cầu và kỹ thuật làm đất cho từng nhóm cây trồng. 

-Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, giải thích, tổng hợp và giải 

quyết vấn đề liên quan đến hệ thống cây trồng, luân canh cây 

trồng và kỹ thuật làm đất 

-Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): người học có thái độ 

nghiêm túc, cách nhìn nhận đúng đắn trong việc sử dụng hợp lý 

 2 
 Học kì: 4  

 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận  



nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu,...) và điều kiện kinh 

tế xã hội để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

  

 
Cỏ dại và biện pháp 

phòng trừ   

 Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

về vị trí, vai trò của cỏ dại trong hệ sinh thái nông nghiệp, đặc 

điểm sinh học của cỏ dại, tác hại của cỏ dại và các biện pháp 

phòng trừ cỏ dại bảo vệ cây trồng. Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn 

phương pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp cho từng đối tượng cây 

trồng theo hướng nông nghiệp bền vững 

 2  Học kì: 7 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận  

 
 Di truyền thực vật đại 

cương (NH02004) 

- Về kiến thức: Cung cấp những thông tin cơ bản về di truyền 

đại cương và di truyền thực vật. Những cơ sở về cấu trúc và 

hoạt động của gen, tổ chức genome, các cơ chế di truyền và 

biến dị ở mức phân tử, tế bào, cá thể, quần thể. 

- Về kỹ năng: sinh viên học tập kỹ năng về phân tích di truyền 

các tính trạng ở độ cá thể, quần thể, phân biệt các loại biến dị. 

Kỹ năng tư duy mạch lạc.  

-    Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có trách 

nhiệm học tập, thực hành, đi nghe giảng và tự học sách giáo trình 

cũng như một số tài liệu khác để hiểu biết tốt các kiến thức môn 

học.  

 3  HK 3  

 Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 
 Tế bào học thực vật 

(NH02006) 

- Về kiến thức: Cung cấp những thông tin cơ bản về các thành 

phần cấu trúc, siêu cấu trúc của tế bào, gắn liền với các chức năng 

của chúng, cho thấy tế bào là đơn vị cơ bản của cơ thể sống, trung 

tâm của các quá trình liên quan tới các lĩnh vực khoa học sinh học, 

nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: sinh viên nắm tốt được kiến thức cơ sở của ngành, 

phục vụ cho các môn học cơ sở và ứng dụng. 

- - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải tăng 

cường trau dồi kiến thức, có trách nhiệm làm thực hành, nghe 

giảng, tự học sách giáo trình cũng như một số tài liệu khác.  

 2 HK3  

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ  



 

Công cụ di truyền mới 

trong chọn tạo giống cây 

trồng (03042) 

- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở về nguyên 

lý và ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật trong công nghệ sinh 

học sử dụng trong chọn tạo giống cây trồng;   

- Về kỹ năng: Sinh viên được thực hiện một số kỹ năng thực hành 

trong phòng thí nghiệm liên quan đến kỹ thuật công nghệ sinh học, 

sử dụng một số phần mềm phân tích liên quan đến tin sinh học;  

- Về thái độ: sinh viên có ý thức tự học tập, tìm kiếm tài liệu để 

cập nhật thông tin liên quan đến linh vực công nghệ sinh học trong 

chọn tạo giống cây trồng;   

 

2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 
Di truyền ứng dụng 

(NH03045) 

-Về kiến thức: Cung cấp những cơ sở lý thuyết, những phương 

pháp luận, những phương pháp và công cụ công nghệ di truyền,có 

tác dụng thúc đẩy nhanh chóng và hiệu quả quá trình chọn tạo 

giống và ứng dụng trong trồng trọt thích ứng. 

-Về kỹ năng: Nắm tốt được kiến thức cơ sở trực tiếp ứng dụng 

trong chọn tạo giống và trồng trọt thích ứng. 

-Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên phải tăng cường 

trau dồi kiến thức, đi nghe giảng và học sách giáo trình cũng như 

một số tài liệu khác, ngoài kiến thức còn tăng khả năng vận dụng. 

2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 

Nguyên lý và phương 

pháp chọn giống cây 

trồng (NH03046) 

- Về kiến thức: Giải thích được nguyên lý và phương pháp chọn 

giống cây trồng đối với các nhóm cây trồng khác nhau. 

- Về kỹ năng:  

 + Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đánh giá vật liệu, lai, 

đánh giá và chọn lọc sau lai các nhóm giống cây trồng; 

 + Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dùng trong chọn 

giống cây trồng; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 2 HK5  

  Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 



+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn về kỹ thuật trồng trọt và chọn giống cây trồng;  

+ Có năng lực lập kế hoạch trong kỹ thuật trồng trọt và chọn giống 

cây trồng.  

 

Sản xuất giống và công 

nghệ hạt giống cây trồng 

(NH03047) 

Nâng cao hiểu biết về sản xuất giống và công nghệ hạt giống cây 

trồng, kỹ năng sản xuất một số giống cây trồng như: lúa, ngô, cà chua, 

đậu tương, khoai tây, cây ăn quả 

 

2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 
Chọn giống cây trồng 

ngắn ngày (NH03048) 

- Về kiến thức: Nâng cao hiểu biết về phương pháp chọn tạo một 

số giống cây trồng ngắn ngày như: lúa, ngô, cà chua, đậu tương…    

- Về kỹ năng: có kỹ năng lai, chọn lọc và đánh giá một số giống 

cây trồng chính như: lúa, ngô, cà chua, đậu tương…    

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn về chọn giống cây trồng ngắn ngày;  

+ Có năng lực lập kế hoạch trong chọn giống cây trồng ngắn ngày 

 

2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 
Chọn giống cây trồng 

dài ngày (NH03049) 

Học phần nhằm trang bị cơ sở lý luận và kỹ năng cho sinh viên về 

chọn giống thực thi với nhóm cây trồng dài ngày 
2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 
Chọn giống rau và hoa 

(NH03050) 

- Về kiến thức: Biết những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, đặc 

điểm, đa dạng và di truyền tính trạng của những cây rau và 

cây hoa chủ yếu ở nước ta để ứng dụng trong chọn giống. 

Người học hiểu và ứng dụng phương pháp chọn giống với 

những cây rau và hoa phổ biến ở Việt Nam. 

- Về kỹ năng: Phối hợp kiến thức và kỹ năng để thực hiện các 

bước trong chọn giống rau và hoa từ thu thập vật liệu di truyền, 

2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 



đánh giá, tạo biến dị, chọn lọc, khảo nghiệm đến công nhận 

giống mới 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tổ chức và xây dựng một chương 

trình chọn giông rau và hoa theo mục tiêu cụ thể 

 

 
Chọn giống cây thuốc 

(NH03051) 

- Cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận và kỹ năng cơ bản 

chọn giống thực thi với nhóm cây thu sản phẩm làm nguyên 

liệu chế biến thuốc 

- Vận dụng kết hợp các kiến thức về di truyền học, sinh lý, 

canh tác trong chọn giống một số loại cây thuốc theo các 

phương pháp khác nhau. 

- Lấy sinh viên làm trung tâm; Phát huy tính chủ động và 

mạnh dạn trong nghiên cứu; Nâng cao kỹ năng làm việc 

theo nhóm; Nâng cao khả năng viết bản báo cáo số liệu 

chọn giống về nhóm cây thuốc. 

  

2 HK7 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 
Quỹ gen và bảo tồn quỹ 

gen (NH03053) 

Học phần nhằm cung cấp cho người học có những hiểu biết và vận 

dụng những kiến thức và kỹ năng chủ yếu về: biết các khái niệm 

nguồn gen thực vật, đa dạng sinh học, di truyền, đa dạng gen, vai 

trò đa dạng nguồn gen thực vật trong phát triển và trong di truyền 

chọn giống cây trồng. Những phương pháp cơ bản thu thập và bảo 

tồn nguồn gen thực vật bao gồm phương pháp truyền thống và 

hiện đại, phương pháp bảo tồn tập trung vào bảo tồn nguồn gen 

thực vật in situ và ex-situ. Các phương pháp đánh giá nguồn gen 

dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ 

liệu và sử dụng nguồn gen. Nghiên cứu nguồn gen, nhận biết 

nguồn gen ưu tú, nguồn quý hiếm để bảo tồn và khai thác trong 

nghiên cứu di truyền và chọn giống cây trồng mới. 

  

2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 



 
Tiến hóa luận 

(NH03054) 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

nguồn gốc sự sống, các luận thuyết tiến hóa cổ điển và hiện đại, 

các bằng chứng tiến hóa, sự hình thành loài mới. Cung cấp kiến 

thức cơ bản về nội dung của hoc̣ thuyết tiến hóa, bằng chứng tiến 

hóa, qui luật tiến hóa, nguyên nhân và cơ chế tiến hóa, động lực 

tiến hóa, phương thức tiến hóa, các con đường hình thành loài mới, 

sự xuất hiện và diệt vong của sinh vật, chiều hướng tiến hóa, nhip̣ 

điệu tiến hóa. 

 

2 HK6 

Chuyên cần; Thảo 

luận; Kiểm tra giữa kỳ; 

Thi cuối kỳ 

 

Rèn nghề Thực hành Sản 

xuất hạt giống cây trồng 

(NH03125) 

- Về kiến thức: Nâng cao kiến thức thực tế về sản xuất hạt giống 

một số cây trồng  gồm hạt giống thuần, hạt giống thụ phấn tự 

do và giống lai có thể chỉ đạo và quản lý sản xuất hạt giống ở 

địa phương và công ty kinh doanh hạt giống 

- Về kỹ năng: Giúp cho sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch và tổ 

chức sản xuất giống thuần, OPV và hạt giống lai đảm báo chất 

lượng theo quy chuẩn Việt Nam 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học 

tập chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm. 

 

2 HK7 

Chuyên cần, Field trip, 

Thực hành, Báo cáo 

cuối kỳ 

 

Rèn nghề :Thực hành 

nhân giống cây bằng 

phương pháp vô tính 

(NH03130) 

Học phần nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng nhân 

giống đối với một số cây vô tính ở cây sinh sản vô tính, kỹ thuật chọn 

cây mẹ nhân giống, chọn cây gốc ghép, giá thể nhân giống, các 

phương pháp nhân giống vô tính chủ yếu bằng giâm, chiết, ghép và 

tách chồi, kỹ thuật thực hành nhân giống, ứng dụng nuôi cấy mô tế 

bào nhân giống vô tính, tiêu chuẩn cây con xuất vườn. 

  

2 HK7 
Chuyên cần; Thực 

hành; Báo cáo 

 
Rèn nghề: Thực hành 

kiểm định, kiểm nghiệm 
Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng 

thực hiện kiểm định đồng ruộng, kiểm nghiệm trong phòng chất 
2 HK7 

Chuyên cần; Thực 

hành; Báo cáo 



giống cây trồng 

(NH03131) 

lượng hạt giống các cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác 

nhận theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 01–54: 2011/BNNPTNT đối 

với từng loài cây trồng và cấp chứng chỉ hạt giống cho thương mại 

 

Thực tập về  thu thập và 

đánh giá nguồn gen thực 

vật (NH03132) 

- Kiến thức: Sinh viên hiểu rõ: 

+ Các bước thực hiện và lập kế hoạch trong thu thập nguồn gen 

thực vật 

+ Đánh giá, mô tả và phân loại nguồn gen cây trồng phục vụ công 

tác chọn tạo giống. 

- Kỹ năng: 

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện thu thập và đánh giá nguồn gen 

cây trồng 

+ Quan sát hệ thống và phân biệt chi tiết các tính trạng 

+ Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho sinh viên.  

+ Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập 

+ Nâng cao kỹ năng thu thập, tổng hợp số liệu, viết báo cáo và 

trình bày báo cáo. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn về chọn giống cây trồng;  

+ Có năng lực lập kế hoạch trong thu thập, phân loại nguồn gen ứng 

dụng trong chọn giống cây trồng. 

2 HK7 
Chuyên cần; Thực 

hành; Báo cáo 

 
Khóa luận tốt nghiệp 

(NH04997) 

- Kiến thức:  

+ Có khả năng thực hiện một đề tài khoa học 

+ Vận dụng kiến thức để bố trí thí nghiệm (trong phòng thí 

nghiệm, đồng ruộng) 

+ Có kiến thức về các sơ đồ chọn giống, phân tích ở các cấp độ 

phân tử, tế bào, cá thể và quần thể  

10 HK8 
Bản báo cáo; Thuyết 

trình 



+ Các phương pháp phân tích, đánh giá các đặc điểm nông-sinh 

học, chất lượng, chống chịu ở cây trồng. 

+ Các phương pháp xử lý thống kê các số liệu 

- Kỹ năng:  

+ Có kỹ năng tham khảo, trích dẫn tài liệu và xây dựng đề cương 

nghiên cứu. 

+ Vận dụng kiến thức đã học, dẫn liệu để phân tích biện luận các 

kết quả thu được. 

+ Phát huy tư duy sáng tạo, rút ra các nhận xét và các kết luận hợp 

lý. 

+ Có kỹ năng ứng xử cộng đồng, làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn về chọn giống cây trồng;  

+ Có năng lực lập kế hoạch, thực hiện một nội dung nghiên cứu 

về chọn giống cây trồng. 

 Bệnh cây đại cương 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của bệnh cây 

học bao gồm các nguyên nhân gây bệnh cây, đặc điểm sinh học 

sinh thái học và các biện pháp chẩn đoán và phòng trừ bệnh cây. 

Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức về bệnh cây học 

nhằm hiểu và kiểm soát hiệu quả các bệnh cây trồng chính của 

Việt Nam, 

- Về kĩ năng: Sinh viên biết nhận biết đặc điểm triệu chứng các 

bệnh  hại cây trồng chính, biết thực hiện các thao tác cơ bản trong 

phòng thí nghiệm bệnh cây học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng tự tin 

và sáng tạo trong công việc, có ý thức bảo vệ môi trường. Có ý 

2 3 

Đánh giá chuyên cần, 

kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 



thức làm việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực tế 

sản xuất và thị trường 

 Bệnh cây chuyên khoa 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ đặc điểm triệu chứng, qui luật phát 

sinh phát triển và phòng trừ của các nhóm bệnh chính trên cây 

trồng ở Việt Nam do nấm, vi sinh vật giống nấm và tuyến trùng 

gây ra. Sinh viên hiểu rõ vị trí phân loại, đặc điểm sinh học, sinh 

thái của các tác nhân gây ra các bệnh trên. Dựa trên các kiến thức 

trên, sinh viên đề xuất được biện pháp quản lý bệnh hiệu quả cho 

từng bệnh đã học và có thể áp dụng sang các bệnh tương tự khác.  

Về kĩ năng: Sinh viên biết khai thác thông tin trên mạng về đặc 

điểm hình thái, sinh học, phân loại của tác nhân gây bệnh, về chẩn 

đoán, qui luật pahst sinh phát triển và biện pháp phòng trừ hiệu 

quả các bệnh đã học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự tin và sáng tạo 

trong quản lý và nghiên cứu bệnh hại do nấm và tuyên trùng, có ý 

thức bảo vệ môi trường. Có ý thức làm việc theo nhóm và làm việc 

đáp ứng nhu cầu của thực tế sản xuất và thị trường 

2 6 

Đánh giá chuyên cần, 

kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 

6. Ngành Bảo vệ thực vật, trình độ đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Cây ăn quả đại cương 

Tầm quan trọng của cây ăn quả; Tình hình sản xuất cây ăn quả trên thế giới 

và Việt Nam; Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả; Yêu cầu 

sinh thái của cây ăn quả; Vườn ươm và các phương pháp nhân giống cây ăn 

quả; Quy hoạch và thiết kế vườn quả; Quản lý và chăm sóc vườn cây ăn 

quả; Thị trường và chất lượng quả. 

2 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 



2 Cây rau đại cương 

Tầm quan trọng, lịch sử phát triển, đặc điểm và phương hướng sản xuất cây 

rau; Đặc tính sinh vật học và sinh thái của cây rau; Biện pháp kỹ thuật chủ 

yếu trong sản xuất rau; Sản xuất rau an toàn; Kỹ thuật thu hoạch và sau thu 

hoạch sản phẩm rau; Kỹ thuật thu hoạch và sau thu hoạch sản phẩm rau. 

2 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

3 
Hoa cây cảnh đại 

cương 

Giới thiệu về nghề trồng hoa, cây cảnh; Phân loại hoa, cây cảnh. Yêu cầu 

sinh thái của cây hoa, cây cảnh; Kỹ thuật vườn ươm và các phương pháp 

nhân giống hoa cây cảnh; Một số biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa 

cây cảnh; Bảo quản hoa cắt. 

2 5 
 Đánh giá theo quy định 

của Học viện 

 
Động vật hại cây trồng 

Nông nghiệp  

- Về kiến thức: Nhận biết được các đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh 

thái học nhóm động vật gây hại cây trồng nông nghiệp như nhện nhỏ, chuột 

và ốc bươu vàng, phân biệt được các triệu chứng gây hại của chúng trên 

đồng ruộng. Xác định và phân tích được những nguyên nhân hình thành 

dịch hại của các đối tượng kể trên. Lựa chọn được các biện pháp phòng 

chống nhóm động vật hại cây trồng nông nghiệp trong biện pháp quản lý 

tổng hợp chúng nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại cho mùa màng 

- Về kĩ năng: Phân biệt, nhận diện nhanh được các đối tượng động vật hại 

nông nghiệp ngoài sản xuất. Điều tra thu mẫu, giám định và đánh giá mức 

độ gây hại của nhóm đối tượng này ngoài thực tế. Xử lý thông tin dịch hại. 

Phối hợp làm việc nhóm  đề xuất xây dựng biện pháp phòng trừ nhóm đối 

tượng động vật hại nông nghiệp hợp lý. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Có năng lực dẫn dắt chuyên môn về 

nhóm động vật gây hại cây trồng. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để nâng cao khả năng nhận biết, giám sát các đối tượng động vật 

hại cây trồng ngoài sản xuất. Ý thức bảo vệ môi trường  
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  Côn trùng đại cương 

-Về kiến thức: Mô tả, giải thích, phân tích đặc điểm hình thái, sinh vật học, 

sinh thái học và phân loại đến bộ côn trùng. Phân tích các phương hướng, 

nguyên tắc phòng chống sâu hại bảo vệ mùa màng.  Áp dụng được các biện 

pháp quản lý các nhóm côn trùng  
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-Về kĩ năng: Nhận biết các bộ côn trùng phổ  biến tại Việt Nam dựa trên 

tập tính gây hại và đặc điểm hình thái côn trùng. Đề xuất hướng giải quyết 

các vấn đề trong lĩnh vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  

côn trùng. Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến lĩnh 

vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên Internet liên quan 

đến côn trùng. Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Ý thức về tự học tập, tích lũy kiến 

thức để nâng cao trình độ chuyên môn về côn trùng, đóng góp bảo vệ môi 

trường trong công tác BVTV.  Hình thành năng lực điều phối, phát huy trí 

tuệ tập thể nhóm   

 
Sinh vật hại Nông sản 

sau thu hoạch 

-Về kiến thức: Hiểu được các mối quan hệ giữa tác nhân gây hại nông sản 

sau thu hoạch. Hiểu về những thiệt hại nông sản sau thu hoạch (NS STH) 

do các nhóm (côn trùng, động vật và vi sinh vật) gây ra. Giải thích các yếu 

tố sinh thái ảnh hưởng đến sự xâm nhiễm, sinh trưởng phát triển của các 

loài sinh vật gây hại NS STH. phương pháp điều tra, giám định sinh vật hại 

NSSTH.  Mô tả giải thích được đặc điểm hình thái học, sinh vật hoc, sinh 

thái học của nhóm sinh vật hại NS STH và đề xuất các biện pháp phòng 

chống chúng. 

- Về kĩ năng: Nắm được phương pháp điều tra, phát hiện và nhận dạng đặc 

điểm hình thái của các nhóm dịch hại NS STH nhanh chóng, chính xác và 

kịp thời. Vận dụng phòng trừ dịch hại nông sản sau thu hoạch phục vụ sản 

xuất, chế biến, quản lí và kinh doanh nông sản . 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý sinh vật hại NS 

sau thu hoạch. Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 

Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau; Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn và có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan 

đến quản lý sinh vật gây hại NSSTH. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, 

phát huy trí tuệ tập thể và có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động 

liên quan đến kiểm dịch thực vật ở qui mô trung bình. 
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Quản lý dịch hại tổng 

hợp 

- Về kiến thức: Phân tích được thành phần, diễn biến dịch hại và hiện trạng 

phòng chống dịch hại trên đồng ruộng. Phân tích được kết quả thí nghiệm 

bảo vệ thực vật dựa trên bằng chứng thực nghiệm kết hợp tham khảo tài 

liệu liên quan. Áp dụng được biện pháp quản lí có hiệu quả dịch hại chính 

thuộc các nhóm côn trùng, nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ dại và động 

vật hại trên các cây trồng chính ngoài đồng và nông sản sau thu hoạch.  

- Về kỹ năng: Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ biến tại Việt 

Nam dựa trên triệu chứng gây hại, dấu hiệu bệnh và đặc điểm hình thái côn 

trùng và cỏ dại.  Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến lĩnh vực 

bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.  Thực hiện dịch vụ về bảo 

vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư vấn chẩn đoán, giám định và phòng chống 

các loại dịch hại thông thường. Phối hợp làm việc nhóm và Thuyết trình  

- Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật 

điều tra bảo vệ thực vật; giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Có trách nhiệm xã 

hội về bảo vệ môi trường 
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Kiểm dịch thực vật đại 

cương 

- Về kiến thức: Giải thích, trình bày cho sinh viên hiểu biết cơ bản về Kiểm 

dịch thực vật. Giới thiệu tóm tắt về luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Mô 

tả, khái quát hóa về vị trí phân loại, phân bố và tác hại, đặc điểm hình thái, 

đặc điểm sinh học và sinh thái, phương thức phát tán, tác động kinh tế, biện 

pháp quản lý KDTV đối với một vài loài sinh vật gây hại kiểm dịch thực 

vật 

-Về kĩ năng: Biết cách tra cứu tìm kiếm các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn 

ngành liên quan đến công tác KDTV. Thực hiện các thao tác tiến hành kiểm 

dịch một lô hàng xuất, nhập khẩu. Phân biệt, nhận dạng, chẩn đoán đặc 

điểm hình thái của các sinh vật gây hại trên vật và sản phẩm thực vật 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ về Kiểm dịch thực vật. Có 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Có khả năng tự 

định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; Tự học tập, 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn và có khả 

năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến kiểm dịch thực vật. 
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Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và có năng lực 

đánh giá và cải tiến các hoạt động liên quan đến kiểm dịch thực vật ở qui 

mô trung bình. 

 
Dịch tễ học bảo vệ 

thực vật 

- Về kiến thức:  

+  So sánh về dịch tễ học của dịch hại cây trồng nông nghiệp; + Phân tích 

diễn thế các vụ dịch và các yếu tố sinh thái ảnh hưởng;  

+ Xây dựng phương pháp dự tính dự báo dịch và xác định biện pháp ngăn 

ngừa và dập dịch  

- Về kĩ năng:  

+ Thực hiện điều tra phát hiện dịch hại cây trồng, xác định sự có mặt của 

dịch hại thông qua triệu chứng gây hại, Xác định số lượng và mức độ gây 

hại của dịch hại  trên đồng ruộng, phương pháp bẫy bắt các loài dịch hại 

cây trồng NN.  

+ Thực hiện chẩn đoán, giám định và phòng chống các loại dịch hại thông 

thường;  

+ Sử dụng về máy tính, thành thạo trong tìm kiếm tài liệu, khai thác thông 

tin trên Internet. 

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:   

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong chuyên môn, nghiệp vụ BVTV; Tự học 

tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn; Có 

khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến dự tính dự báo 

dịch hại trong BVTV Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ 

tập thể;  Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động BVTV ở qui mô 

xã, huyện 
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 Phân loại côn trùng 

-Về kiến thức: Khái quát hóa về phân loại sinh vật nói chung và côn trùng 

nói riêng. Mô tả, giải thích, phân biệt được đặc điểm hình thái, sinh học, 

sinh thái ứng dụng trong phân loại côn trùng. Thảo luận các nguyên tắc và 

phương pháp phân loại, sử dụng khóa phân loại và tài liệu phân loại về các 

đặc điểm chi tiết để phân loại đến loài côn trùng chủ yếu trên cây trồng 

nông nghiệp. Lựa chọn các biện pháp phòng chống sâu hại phù hợp cho 

từng nhóm loài sâu hại. 
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- Về kĩ năng: Thưc̣ hành làm mẫu tiêu bản đúng phương pháp chuẩn để 

phân loại các mẫu côn trùng thuộc các họ, bộ quan trọng trên cây trồng 

nông nghiệp. Sử dụng thành thạo tài liệu hướng dẫn phân loại côn trùng, 

áp duṇg đươc̣ tốt trong viêc̣ tra cứu các đặc điểm cơ bản trong phân loại 

côn trùng để xác định đến loài.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có năng lực dẫn dắt chuyên môn về phân loại học. Tự học tập, tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao khả năng nhận biết côn trùng. Có khả 

năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến phân loại học 

 Sinh thái côn trùng 

- Về kiến thức:  

+Những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa côn trùng với điều kiện ngoại 

cảnh 

+ Ảnh hưởng của những tác động của con người tới côn trùng tư ̣nhiên và 

trong hê ̣sinh thái nông nghiêp̣ 

+ Kiến thức về xây dưṇg hê ̣thống các biện pháp phòng chống sâu hại bảo 

vệ mùa màng đạt hiệu quả mong muốn đồng thời bảo vệ được sự cân bằng 

sinh thái. 

- Về kĩ năng:  

+Nhâṇ biết, giám sát và đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái 

đến côn trùng trong điều kiêṇ hê ̣sinh thái nông nghiêp̣ 

+ Xác định được biến động số lượng quần thể côn trùng 

+ Phân biệt được các loài côn trùng có hại, côn trùng có ích trong hê ̣sinh 

thái nông nghiêp̣ 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có năng lực dẫn dắt chuyên môn về sinh thái hoc̣ côn trùng trong nông 

nghiêp̣. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao khả năng 

nhận biết vai trò của côn trùng trong hê ̣sinh thái nông nghiêp̣. Có khả năng 

đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến biến đôṇg sâu haị trên 

đồng ruôṇg 
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 Biện pháp sinh học 

-Về kiến thức: Giúp cho sinh viên hiểu  được vai trò của biện pháp đấu 

tranh sinh học và cách sử dụng các biện pháp đấu tranh sinh học trong bảo 

vệ thực vật để làm giảm sự gây hại của dịch hại nông nghiệp. 

-Về kỹ năng: Nhâṇ thức đầy đủ các mối quan hê ̣các loài kẻ thù tự nhiên 

trong hê ̣sinh thái và điều khiển chúng. Thực hiện điều tra, mô tả, phân biệt 

hình thái, tập tính sinh học các loài kẻ thù tự nhiên 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp 

vụ về Biện pháp sinh học; Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được giao; Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến 

Biện pháp sinh học 
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 Nuôi ong mật 

- Về kiến thức:  

+ Nắm được kiến thức cơ bản về sinh học ong mật, cây nguôn mật-thụ 

phấn cây trồng,  

+ Nắm được các kỹ thuật trong nuôi ong, bệnh ong, khai thác , chế biến 

sản phẩm ong.  

- Về kĩ năng:  

+ Đạt được kỹ năng, thao tác kiểm tra đàn ong mật, quản lý đàn ong (trại 

ong) theo mùa, thực hiện được kỹ thuật tạo chúa chia đàn, làm cầu ong 

mới, xác định được bệnh ong, ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, khai thác và 

quản chất lượng sản phẩm ong.  

+ Xây dựng được đề cương nghiên cứu.  

+ Thiết kết và thực hiện được các thí nghiệm lĩnh vực khoa học ong mật.  

+ Phân tích và trình bày được kết quả nghiên cứu theo chuẩn mực khoa 

học 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học ngành ong; Có 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Có khả năng tự 

định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn; Có khả 

năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến BVTV, nuôi ong 

mật; Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể (làm việc 
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nhóm); Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động BVTV và ngành 

ong ở qui mô trung bình 

 
Sâu hại hoa, cây cảnh 

và cỏ thảm 

- Về kiến thức 

+ Phân tích tình hình gây hại của sâu hại trên cây hoa, cây cảnh và cỏ thảm. 

Mô tả và giải thích được đặc điểm hình thái sự phân bố, phạm vi ký chủ, 

triệu chứng gây hại, đặc điểm sinh vật học, quy luật phát sinh, gây hại và 

khái quát hóa được các biện pháp phòng chống các loài sâu hại chính trên 

cây hoa, cây cảnh và cỏ thảm 

- Về kĩ năng 

+ Phân biệt được đặc điểm hình thái, đặc điểm các pha phát dục, triệu chứng 

gây hại của mỗi loài sâu hại chính, bộ phận bị hại, vị trí gây hại và lựa chọn 

biện pháp kiểm soát phòng chống các loài sâu hại chính trên cây hoa, cây 

cảnh và cỏ thảm. Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến các loài 

sâu hại chính ở trên thế giới và Việt Nam. Phối hợp nâng cao kỹ năng làm 

việc theo nhóm, khả năng ra quyết định 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Nghiêm túc, tự giác học tập, tích lũy kiến thức về nhóm sâu hại cây hoa, 

cây cảnh và cỏ thảm. Đóng góp bảo vệ môi trường trong công tác BVTV.    

 02 

 Học 

kỳ thứ 

5 

Chuyên cần, tiểu luận, 

thực hành, đánh giá cuối 

kỳ trắc nghiệm 

  

 
Côn trùng chuyên 

khoa 

- Về kiến thức 

+ Phân tích tình hình gây hại của sâu hại trên cây lương thực, cây rau, cây 

công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu. Mô tả và giải thích được đặc điểm 

hình thái sự phân bố, phạm vi ký chủ, triệu chứng gây hại, đặc điểm sinh 

vật học, quy luật phát sinh, gây hại và khái quát hóa được các biện pháp 

phòng chống các loài sâu hại chính. 

- Về kĩ năng:  

+ Phân biệt được đặc điểm hình thái, đặc điểm các pha phát dục, triệu chứng 

gây hại của mỗi loài sâu hại chính, bộ phận bị hại, vị trí gây hại và lựa chọn 

biện pháp kiểm soát phòng chống các loài sâu hại chính trên cây trồng nông 

nghiệp. Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến các loài sâu hại chính 

02 

Học 

kỳ thứ 

6 

Chuyên cần, tiểu luận, 

đánh giá giữa kỳ, đánh 

giá cuối kỳ trắc nghiệm 

   



ở trên thế giới và Việt Nam. Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, khả 

năng ra quyết định. Phát triển kỹ năng giám sát và đánh giá mức độ gây hại 

của sâu hại đề xuất về các vấn đề liên quan đến BVTV 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Nghiêm túc, tự giác học tập, tích lũy kiến thức về nhóm sâu hại cây trồng 

nông nghiệp chính. Đóng góp bảo vệ môi trường trong công tác BVTV.    

 
Rèn nghề Thực hành 

côn trùng cơ bản 

- Về kiến thức:  

+ Mô tả, giải thích và nhận biết được đặc điểm hình thái và môi trường 

sống của một số họ thuộc các bộ côn trùng phổ biến như bộ cánh thẳng, 

cánh đều, hai cánh, cánh nửa, cánh vảy, cánh cứng, cánh tơ, cánh màng, 

cánh da, cánh mạch và chuồn chuồn   

-   Về kĩ năng 

+ Thực hiện điều tra, thu thập, xử lý, phân loại và làm tiêu bản các họ côn 

trùng  

+ Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo 

vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên Internet liên quan đến côn 

trùng 

+ Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong thu bắt phân loại đến họ côn trùng. Tự 

học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn về côn trùng 

03 

Học 

kỳ thứ 

4 

Chuyên cần, làm việc 

nhóm đánh giá bài thực 

hành 

 

Rèn nghề Thực hành 

côn trùng chuyên khoa 

1 

-Về kiến thức:  

+ Kiến thức thực tế về thành phần, triệu chứng và đặc điểm hình thái của 

sâu hại trên cây lương thưc̣, cây rau.  

-Về kĩ năng 

+ Nắm được triệu chứng gây hại của mỗi loài sâu, bộ phận bị hại, vị trí gây 

hại, đặc điểm hình thái, đặc điểm các pha phát dục của sâu hại chính trên 

mẫu vật thu được từ thực tế đồng ruộng.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

04 

Học 

kỳ thứ 

6 

Chuyên cần, làm việc 

nhóm đánh giá bài thực 

hành 



+ Nghiêm túc, tự giác học tập, tích lũy kiến thức về nhóm sâu hại cây trồng 

chính trên cây lương thưc̣, cây rau. Phát triển kỹ năng nhận biết, giám sát 

và đánh giá mức độ gây hại của sâu hại trên cây lương thưc̣ và cây rau. 

 

Rèn nghề Thực hành 

côn trùng chuyên khoa 

2 

- -Về kiến thức:  

+ Điều tra thực tế xác định về thành phần, triệu chứng và đặc điểm hình 

thái, sinh vật học của các loài sâu hại trên cây công nghiệp, cây ăn quả và 

cây dược liệu. Phân loại mức độ gây hại các loài gây hại chủ yếu trên các 

nhóm cây trồng (cây công nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu). Lựa chọn 

biện pháp phòng chống các loài sâu hại đạt hiệu quả kinh tế, xã hội và mội 

trường 

-Về kĩ năng 

+ Quan sát, mô tả, phát triển kỹ năng nhận biết, giám sát và đánh giá mức 

độ gây hại của sâu hại trên cây công nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu. 

Phân biệt triệu chứng gây hại của mỗi loài sâu, bộ phận bị hại, vị trí gây 

hại, đặc điểm hình thái, đặc điểm các pha phát dục của sâu hại chính trên 

mẫu vật thu được từ thực tế đồng ruộng và nuôi trong phòng TN. Thực hiện 

theo dõi quan sát về màu sắc, đo kích thước các pha phát dục, thời gian phát 

triển các pha của sâu hại.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Nghiêm túc, tự giác học tập, tích lũy kiến thức về nhóm sâu hại cây trồng 

chính trên cây công nghiệp, cây ăn quả và cây thuốc. Phối hợp làm việc 

theo nhóm trong điều tra, phát hiện các loài sâu hại trên cây trồng NN. 

04 

Học 

kỳ thứ 

6 

Chuyên cần, làm việc 

nhóm đánh giá bài thực 

hành 

 
Thực tập tốt nghiệp 

 

- Về kiến thức: Áp dụng được kiến thức đã học trong thực tiễn thuộc các 

lĩnh vực nghề nghiệp liên quan BVTV bao gồm: (i) Nghiên cứu khoa học 

BVTV, (ii) Quản lý nhà nước về BVTV, (iii) Quản lý nhà nước về Kiểm 

dịch thực vật, (iv) Sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV, (v) Quản lý sản 

xuất và BVTV tại trang trại. 

- Về kỹ năng: Thực hiện được các công việc phù hợp với các lĩnh vực kể 

trên. 

  

Chuyên cần,  Đánh giá 

bài báo cáo TTNN (cá 

nhân):                 

Đánh giá bài báo cáo 

TTNN (nhóm).                  

Đánh giá thuyết trình 

(theo nhóm) 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự tin, sáng tạo và có tư duy phản 

biện trong nghiên cứu và quản lý dịch hại; có ý thức bảo vệ môi trường; có 

khả năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm  

 Sinh lý thực vật  

Học phần cung cấp cho sinh viên nắm vững các hoạt động sinh lý cơ bản 

xảy ra trong cơ thể thực vật và khả năng thích ứng của cây đối với các điều 

kiện sinh thái bất thuận để có những biện pháp kỹ thuật canh tác  hợp lý 

giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất, chất lương sản 

phẩm cao.  Sinh viên nắm được cách xác định các chỉ tiêu nghiên cứu  sinh 

lý cơ bản của học phần.  Sinh viên thấy được tầm quan trọng của học phần 

để có thái độ nghiêm túc trong học tập. 

3  HK3  

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá giữa kỳ trắc 

nghiệm/tự luận/ tiểu 

luận/ đánh giá thuyết 

trình, đánh giá cuối kỳ 

trắc nghiệm và tự luận 

  Thực vật học 

Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

hình thái, giải phẫu cơ thể thực vật và cơ sở phân loại thực vật. 

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân loại thực vật 

theo phương pháp phân loại hình thái so sánh, nhận biết các đặc điểm đặc 

trưng cho từng taxon lớn trong hệ thống Takhtajan. 

Về các mục tiêu khác: Sinh viên học xong môn này phải nhận biết được đặc 

điểm hình thái, giải phẫu và biến thái các cơ quan của cơ thể thực vật, biết 

mô tả một cây theo trình tự phân loại và biết được vị trí phân loại của các cây 

nông nghiệp chủ yếu. 

 

03   Kỳ 1 

Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá giữ kỳ, đánh 

giá cuối kỳ  

 
 Đa dạng sinh học 

thực vật 

Về kiến thức: Môn hoc̣ nhằm trang bi ̣cho sinh viên các nguyên lí về đa dạng 

sinh học thực vật, giá trị của đa dạng sinh học thực vật, những yếu tố tác đôṇg 

đến đa dạng và phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học  

Về kỹ năng: Giúp sinh viên nắm vững các phương pháp nghiên cứu đa dạng 

thực vật 

02  Kỳ 7  

 Đánh giá chuyên cần, 

đánh giá thực hành, 

đánh giá giữ kỳ, đánh 

giá cuối kỳ  



Về các mục tiêu khác: Sinh viên học xong môn này phải nhận biết được giá 

trị của đa dạng sinh học thực vật và những nguyên nhân làm suy giảm đa 

dạng sinh học thực vật, có ý thức bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học. 

 
Cây lương thực đại 

cương 

- Về kiến thức: Hiểu được nguồn gốc, phân loại, tình hình sản xuất và giá 

trị kinh tế; đặc điểm thực vật học và sinh trưởng phát triển; yêu cầu đất 

trồng, thời vụ và quy trình kỹ thuật trồng các loại cây lương thực chính như: 

cây lúa, cây ngô và các loại cây lấy củ (khoai lang, sắn, từ vạc, môn sọ)  

- Về kỹ năng: Xây dựng được quy trình kỹ thuật, chăm sóc, thâm canh các 

loại cây lương thực chính như: cây lúa, cây ngô và các loại cây lấy củ (khoai 

lang, sắn, từ-vạc, môn-sọ, dong riềng)  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học tập chủ động, 

có khả năng làm việc theo nhóm và trách nhiệm với môi trường. 

 

 2  Kỳ 4 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu luận/bài 

tập 

- Đánh giá thực hành 

- Điểm giá cuối kỳ tự 

luận 

 
Cây dược liệu đại 

cương 

- Về kiến thức:Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương về cây thuốc 

nói chung và kỹ thuật trồng một số cây thuốc chủ yếu như bạc hà, cỏ 

ngọt,địa hoàng, đương quy… 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong nhận biết một số các loại cây thuốc, vận dụng 

được kỹ thuật trồng trọt và thu hái cây thuốc 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực trong tự học, tự nghiên cứu 

và làm việc theo nhóm. 

 

2 

Học 

kì: 6 

 

Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành phần 

sau:  

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm tiểu luận/báo cáo 

thu hoac̣h/kiểm tra giữa 

kì: 15% 

- Điểm thực hành: 15% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 

60% 

 
Cây công nghiệp đại 

cương 

-Về kiến thức: Hiểu và vận dụng được những kiến thức chung về cây công 

nghiệp đại cương, cơ sở lý thuyết để xây dựng quy trình kỹ thuật và kỹ 

thuậttrồng một số cây công nghiệp có giá trị như: nhóm cây công nghiệp ngắn 

ngày (đậu tương, lạc, mía, thuốc lá), nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè, cà 

phê, cao su).  

2 

Học 

kì: 6 

 

Thang điểm: 10 

Điểm cuối kì là điểm 

trung bình cộng của 

những điểm thành phần 

sau:  



-Về kỹ năng: Thành thạo kỹ năng chỉ đạo và xây dựng quy trình kỹ thuật 

trồng, chăm sóc thu hoạch, sơ chế bảo quản một số cây công nghiệp chính 

như: nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc, mía, thuốc lá), nhóm 

cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê, cao su). 

- Về thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Sinh viên yêu nghề, 

nghiêm túc trong học tập, có năng lực tự học tự nghiên cứu và làm việc 

theo nhóm. 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Điểm tiểu luận/báo cáo 

thu hoac̣h/kiểm tra giữa 

kì: 15% 

- Điểm thực hành: 15% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 

60% 

 
Phương pháp thí 

nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ bản về phương 

pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm trong nghiên cứu sinh học, 

xử lý, phân tích thống kê kết quả thí nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển khai thí nghiệm, 

sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) để xử lý kết quả thí nghiệm và 

bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho sinh viên 

thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và chịu trách nhiệm với 

kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

2 
 Học 

kỳ 4 

- Điểm đánh giá quá 

trình (chuyên cần và kiểm tra 

giữa kỳ) : 10% 

- Điểm đánh giá thực 

hành (Thái độ tham dự, hình 

thức trình trình bày và nội 

dung): 30% 

- Điểm đánh giá thi cuối 

kì: 60% 

 
Khuyến nông 

(NH03055)  

Học phần giúp cho người học hiểu được khái niệm, nhiệm vụ chức năng, vai 

trò của khuyến nông. Nắm được đặc điểm nông nghiệp, nông dân và nông 

thôn Việt nam. Hiểu được phương pháp khuyến nông và phương pháp tiếp 

cận nông dân trong quá trình chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật mới. 

  

2  Kỳ 6  

- Rubric chuyên 

cần: 10% 

- Rubric thực hành: 

30% 

- Rubric kiểm tra 

cuối kì: 60% 

  

 Canh tác học  

Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống cây 

trồng, giúp người học nắm được cơ sở khoa học của việc xây dựng, cải tiến 

hệ thống cây trồng thông qua việc khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài 

nguyên khí hậu, đất, cây trồng và các điều kiện kinh tế-xã hội sẵn có của cơ 

sở sản xuất;  nắm chắc yêu cầu và kỹ thuật làm đất cho từng nhóm cây 

trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. 

 2 

 Học 

kì: 6  

 

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận  



  

 
Cỏ dại và biện pháp 

phòng trừ   

Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vị trí, 

vai trò của cỏ dại trong hệ sinh thái nông nghiệp, đặc điểm sinh học của cỏ 

dại, tác hại của cỏ dại và các biện pháp phòng trừ cỏ dại bảo vệ cây trồng. 

Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn phương pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp cho từng 

đối tượng cây trồng theo hướng nông nghiệp bền vững.  

 2 
Học 

kì: 4  

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận  

 Canh tác học  

Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống cây 

trồng, giúp người học nắm được cơ sở khoa học của việc xây dựng, cải tiến 

hệ thống cây trồng thông qua việc khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài 

nguyên khí hậu, đất, cây trồng và các điều kiện kinh tế-xã hội sẵn có của cơ 

sở sản xuất;  nắm chắc yêu cầu và kỹ thuật làm đất cho từng nhóm cây 

trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. 

  

 2 

 Học 

kì: 6  

 

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận  

 
Cỏ dại và biện pháp 

phòng trừ   

Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vị trí, 

vai trò của cỏ dại trong hệ sinh thái nông nghiệp, đặc điểm sinh học của cỏ 

dại, tác hại của cỏ dại và các biện pháp phòng trừ cỏ dại bảo vệ cây trồng. 

Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn phương pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp cho từng 

đối tượng cây trồng theo hướng nông nghiệp bền vững.  

 2 
Học 

kì: 4  

Đánh giá chuyên 

cần, đánh giá thực  hành; 

đánh giá thi giữa kỳ tự 

luận; đánh giá thi cuối 

kỳ tự luận  

 
 Di truyền thực vật đại 

cương (NH02004) 

- Về kiến thức: Cung cấp những thông tin cơ bản về di truyền đại cương 

và di truyền thực vật. Những cơ sở về cấu trúc và hoạt động của gen, tổ 

chức genome, các cơ chế di truyền và biến dị ở mức phân tử, tế bào, cá 

thể, quần thể. 

- Về kỹ năng: sinh viên học tập kỹ năng về phân tích di truyền các tính 

trạng ở độ cá thể, quần thể, phân biệt các loại biến dị. Kỹ năng tư duy 

mạch lạc.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có trách nhiệm học 

tập, thực hành, đi nghe giảng và tự học sách giáo trình cũng như một số tài 

liệu khác để hiểu biết tốt các kiến thức môn học.  

 3  HK 3  

 Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; Kiểm 

tra giữa kỳ; Thi cuối kỳ 



 

 Nguyên lý và phương 

pháp chọn giống cây 

trồng (NH03046) 

- Về kiến thức: Giải thích được nguyên lý và phương pháp chọn giống cây 

trồng đối với các nhóm cây trồng khác nhau. 

- Về kỹ năng:  

 + Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đánh giá vật liệu, lai, đánh giá và 

chọn lọc sau lai các nhóm giống cây trồng; 

 + Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dùng trong chọn giống cây 

trồng; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn về kỹ thuật trồng trọt và chọn giống cây trồng;  

- + Có năng lực lập kế hoạch trong kỹ thuật trồng trọt và chọn giống cây 

trồng.  

 2 HK5  

  Chuyên cần; 

Thảo luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 

 Bệnh cây đại cương 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của bệnh cây học bao 

gồm các nguyên nhân gây bệnh cây, đặc điểm sinh học sinh thái học và các 

biện pháp chẩn đoán và phòng trừ bệnh cây. Sinh viên có khả năng vận dụng 

các kiến thức về bệnh cây học nhằm hiểu và kiểm soát hiệu quả các bệnh cây 

trồng chính của Việt Nam, 

- Về kĩ năng: Sinh viên biết nhận biết đặc điểm triệu chứng các bệnh  hại cây 

trồng chính, biết thực hiện các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm bệnh 

cây học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng tự tin và sáng tạo 

trong công việc, có ý thức bảo vệ môi trường. Có ý thức làm việc theo nhóm 

và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực tế sản xuất và thị trường 

2 3 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 
Rèn nghề Thực hành 

bệnh cây cơ bản 

Về kiến thực: Sinh viên ứng dụng được các kỹ thuật cơ bản từ truyền thống 

tới hiện đại nhằm phân lập, bảo quản, lây nhiễm nhân tạo, xác định đặc điểm 

hình thái các nhóm tác nhân gây bệnh cây gồm nấm, vi khuẩn, virus và tuyến 

trùng. 

Về kĩ năng: Sinh viên biết khai thác thông tin trên mạng, biết thực hiện các 
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kỹ thuật, phương pháp nhằm phân lập, bảo quản, lây nhiễm nhân tạo, xác 

định đặc điểm hình thái các nhóm tác nhân gây bệnh cây gồm nấm, vi khuẩn, 

virus và tuyến trùng. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự tin và sáng tạo trong quản 

lý và nghiên cứu bệnh hại do nấm và tuyên trùng, có ý thức bảo vệ môi 

trường; có ý thức làm việc theo nhóm; có ý thức bảo tồn nguồn gen tác nhân 

gây bệnh cây cho thê hệ mai sau 

 Thuốc bảo vệ thực vật 

Về kiến thức: Sinh viên các chuyên ngành Bảo vệ thực vật,  chuyên ngành 

khoa học cây trồng, chon giống cây trồng, Nông hóa và Sư phaṃ kỹ thuâṭ 

nắm vững các các vấn đề cơ bản về thuốc bảo vê ̣thưc̣ vâṭ (BVTV) nhằm sử 

dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật ở Việt Nam an toàn và hiêụ quả tốt 

Về kỹ năng: Biết lưạ choṇ và sử duṇg đúng thuốc bảo vê ̣thưc̣ vâṭ phòng trừ 

môṭ loài dic̣h haị cu ̣ thể khi chúng xuất hiêṇ trên đồng ruôṇg. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sự chia sẻ thông tin và cập nhật thông 

tin 
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cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 
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 Dịch tễ học BVTV 

 Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về dịch tễ học của dịch hại 

cây trồng nông nghiệp; diễn thế các vụ dịch và các yếu tố sinh thái ảnh hưởng; 

phương pháp dự tính dự báo dịch; biện pháp ngăn ngừa và dập dịch. 

Về kĩ năng: trang bị cho sinh viên kỹ năng điều tra phát hiện dịch hại cây 

trồng, xác định sự có mặt của dịch hại thông qua triệu chứng gây hại, Xác 

định số lượng và mức độ gây hại của dịch hại  trên đồng ruộng, phương pháp 

bẫy bắt các loài dịch hại cây trồng NN. Sinh viên vận dụng được kiến thức 

dịch bệnh cây trong quản lý bệnh hại, biết phương pháp đo bệnh và sử dụng 

thống kê phù hợp. Thực hiện dịch vụ về bảo vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư 

vấn chẩn đoán, giám định và phòng chống các loại dịch hại thông thường; 

Có kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của công 

nghệ thông tin – truyền thông , thành thạo trong tìm kiếm tài liệu, khai thác 
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thông tin trên Internet. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp 

vụ BVTV; Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau; Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn; Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan 

đến dự tính dự báo dịch hại trong BVTV; Giúp SV biết chia sẻ, phân công 

trách nhiệm, học lý thuyết đi đôi với thực hành, nâng cao hiểu biết thực tế 

thông qua phỏng vấn nông dân trên thực địa điều tra hệ sinh thái, khai thác 

các thông tin trên mạng Internet. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát 

huy trí tuệ tập thể; Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động BVTV ở 

qui mô xã huyện. 

 Bệnh cây chuyên khoa 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ đặc điểm triệu chứng, qui luật phát sinh phát 

triển và phòng trừ của các nhóm bệnh chính trên cây trồng ở Việt Nam do 

nấm, vi sinh vật giống nấm và tuyến trùng gây ra. Sinh viên hiểu rõ vị trí 

phân loại, đặc điểm sinh học, sinh thái của các tác nhân gây ra các bệnh trên. 

Dựa trên các kiến thức trên, sinh viên đề xuất được biện pháp quản lý bệnh 

hiệu quả cho từng bệnh đã học và có thể áp dụng sang các bệnh tương tự 

khác.  

Về kĩ năng: Sinh viên biết khai thác thông tin trên mạng về đặc điểm hình 

thái, sinh học, phân loại của tác nhân gây bệnh, về chẩn đoán, qui luật pahst 

sinh phát triển và biện pháp phòng trừ hiệu quả các bệnh đã học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự tin và sáng tạo trong quản 

lý và nghiên cứu bệnh hại do nấm và tuyên trùng, có ý thức bảo vệ môi 

trường. Có ý thức làm việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực 

tế sản xuất và thị trường 
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cuối kỳ 

 

Rèn nghề Thực hành 

bệnh cây chuyên khoa 

1 

Về kiến thực: Sinh viên phân biệt các đặc điểm chẩn đoán các bệnh hại chính 

do nấm, vi sinh vật giống nấm và tuyến trùng gây ra trên cây lương thực, cây 
2 6 

Đánh giá chuyên 
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công nghiệp, cây rau, cây hoa và cây ăn quả trong thực tiễn sản xuất ở Việt 

Nam. Sinh viên so sánh và đánh giá được vị trí phân loại, đặc điểm hình thái, 

sinh học, sinh thái của các tác nhân gây ra các bệnh trên. Dựa trên các kiến 

thức trên, sinh viên đề xuất được biện pháp quản lý bệnh hiệu quả cho từng 

bệnh đã học và có thể áp dụng sang các bệnh tương tự khác.  

Về kĩ năng: Sinh viên biết khai thác thông tin trên mạng, biết thực hiện các 

kỹ thuật, phương pháp nhằm chẩn đoán các bệnh do nấm, vi sinh vật giống 

nấm gây ra trên các cây trồng chính ở Việt Nam. Sinh viên cũng biết đánh 

giá tính gây bệnh của các tác nhân gây bệnh trên cây bằn lây nhiễm nhân tạo. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự tin và sáng tạo trong quản 

lý và nghiên cứu bệnh hại do nấm và tuyên trùng, có ý thức bảo vệ môi 

trường; có ý thức làm việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực 

tế sản xuất và thị trường 

báo cáo kết quả TH, thi 

cuối kỳ 

 

Rèn nghề Thực hành 

bệnh cây chuyên khoa 

2 

Về kiến thực: Sinh viên phân biệt các đặc điểm chẩn đoán các bệnh hại chính 

do vi khuẩn và virus gây ra trên cây lương thực, cây công nghiệp, cây rau, 

cây hoa và cây ăn quả trong thực tiễn sản xuất ở Việt Nam. Sinh viên so sánh 

và đánh giá được vị trí phân loại, đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của 

các tác nhân gây ra các bệnh trên. Dựa trên các kiến thức trên, sinh viên đề 

xuất được biện pháp quản lý bệnh hiệu quả cho từng bệnh đã học và có thể 

áp dụng sang các bệnh tương tự khác.  

Về kĩ năng: Sinh viên biết khai thác thông tin trên mạng, biết thực hiện các 

kỹ thuật, phương pháp nhằm chẩn đoán các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra 

trên các cây trồng chính ở Việt Nam. Sinh viên cũng biết đánh giá tính gây 

bệnh của các tác nhân gây bệnh trên cây bằn lây nhiễm nhân tạo. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự tin và sáng tạo trong quản 

lý và nghiên cứu bệnh hại do nấm và tuyên trùng, có ý thức bảo vệ môi 
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trường; có ý thức làm việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực 

tế sản xuất và thị trường. 

 Bệnh hạt giống 

Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản và tầm quan trọng của Bệnh hạt 

giống, các biện pháp kiểm nghiêm và phòng trừ bệnh trên hạt cho sinh viên 

các chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Giống cây trồng và Bảo quản 

chế biến nông sản. Nhằm đáp ứng về nhu cầu cán bộ của các cơ quan: nghiên 

cứu, kiểm dịch và bảo vệ thực, kiểm nghiệm giống và sức khoẻ hạt giống, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến bảo quản hạt giống với mục đích 

nâng cao chất lượng hạt giống, phát triển sản xuất hạt giống khoẻ sạch bệnh, 

phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Về kĩ năng: Sinh viên lựa chọn, đánh giá đúng chất lượng hạt giống trước khi 

sử 

dụng và nắm được các phương pháp kiểm nghiệm bệnh nấm, vi khuẩn, virus, 

tuyến trùng trên hạt giống và biện pháp xử lí hạt giống phòng trừ bệnh. Sản 

xuất hạt giống sạch bệnh 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có ý thức bảo vệ môi trường 

thông qua việc sử dụng hạt giống sạch bệnh trong sản xuất và giảm thiểu việc 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và sự thiệt hại về năng suất và chất lượng nông 

sản do bệnh hạt giống gây ra. Có ý thức làm việc theo nhóm và làm việc đáp 

ứng nhu cầu của thực tế sản xuất và thị trường 

2 6 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 Nấm hại Cây trồng 

Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nấm và ảnh hưởng 

của nấm bệnh trên cây trồng nông nghiệp. 

Về kĩ năng: nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa nấm gây bệnh với cây ký chủ 

và môi trường sống cũng như hệ vi sinh vật vùng rễ. 

Về mục tiêu khác (thái độ học tập): Sự chia sẻ thông tin và cập nhật thông 

tin. 

2 6 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 



 Miễn dịch thực vật 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ kiến thức cơ bản về mối tương tác của tác 

nhân gây bêṇh và cây trồng, hiểu rõ các tác nhân gây bêṇh như nấm, vi khuẩn, 

virus và tuyến trùng tấn công cây như thế nào và quan troṇg hơn, cơ chế cây 

trồng chống laị sư ̣tấn công đó. Sinh viên vận dụng được kiến thức trong choṇ 

taọ giống cây trồng kháng sâu bêṇh cũng như áp duṇg các biêṇ pháp phòng 

chống nhằm làm tăng cường tính kháng của cây. 

Về kỹ năng: Biết thực hiện các thí nghiệm cơ bản nhằm tìm hiểu phản ứng 

kháng của cây đối với tác nhân gây bệnh; biết tìm kiếm thông tin liên quan 

đến môn học 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn. Có khả năng đưa ra được kết 

luận về các vấn đề liên quan đến miễn dịch thực vật,  

2 6 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 An ninh sinh học 

Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nấm và ảnh hưởng 

của nấm bệnh trên cây trồng nông nghiệp. 

Về kĩ năng: nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa nấm gây bệnh với cây ký chủ 

và môi trường sống cũng như hệ vi sinh vật vùng rễ. 

Về mục tiêu khác (thái độ học tập): Sự chia sẻ thông tin và cập nhật thông 

tin. 

2 6 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 
Tuyến trùng hại cây 

trồng 

Về kiến thực: Hiểu rõ kiến thức cơ bản về tuyến trùng thực vật: i) Đặc trưng 

cấu tạo, hình thái, giải phẫu tuyến trùng thực vật); ii) Sinh học, phát triển và 

sinh thái tuyến trùng; iii) Vai trò của tuyến trùng trong nông nghiệp; iv) Quan 

hệ giữa tuyến trùng với các tác nhân gây bệnh khác; v) Các nguyên tắc phòng 

trừ tuyến trùng. 

Về kĩ năng:  Biết thực hiện các kỹ thuật nhằm nhận dạng được các nhóm 

tuyến trùng chính hại cây trồng ở Việt Nam. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, 

2 6 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 



kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn. Có khả năng đưa ra được kết 

luận về các vấn đề liên quan đến tuyến trùng thực vật 

 Vi khuẩn hại cây trồng 

 Về kiến thức: sinh viên hiểu rõ được phương pháp chẩn đoán, phát hiện sớm 

bệnh vi khuẩn, hiểu biết về đặc tính sinh học, đặc điểm phát sinh phát triển 

của bệnh vi khuẩn và xây dựng biện pháp phòng trừ bệnh nhằm đạt hiệu quả 

kinh tế cao, nâng cao năng suất phẩm chất nông sản phẩm. 

- Về kĩ năng: Biết thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu vi khuẩn 

thực vật học 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sự chia sẻ thông tin và cập nhật thông 

tin. 

2 6 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 
Virus thực vật, viroid, 

phytoplasma 

Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng kiến thức của môn học nhằm định 

hướng nghiên cứu bệnh virus, phytoplasma và viroid hại cây trồng.  

Về kỹ năng: Biết thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu virus thực 

vật, phytoplasma học  như  chẩn đoán, lây nhiễm nhân tạo; biết tìm và tổng 

hợp tài liệu liên quan đến virus thực vật và phytoplasma 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, 

kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn. Có khả năng đưa ra được kết 

luận về các vấn đề liên quan đến virus thực vật và phytoplasma. 

2 6 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 
Thực tập nghề nghiệp 

BVTV 1 

Về kiến thức: Áp dụng được kiến thức đã học trong thực tiễn thuộc các lĩnh 

vực nghề nghiệp liên quan BVTV bao gồm: (i) Nghiên cứu khoa học BVTV, 

(ii) Quản lý nhà nước về BVTV, (iii) Quản lý nhà nước về Kiểm dịch thực 

vật, (iv) Sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV, (v) Quản lý sản xuất và BVTV 

tại trang trại. 

Về kỹ năng: Biết thực hiện được các công việc phù hợp với các lĩnh vực kể 

trên. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự tin, sáng tạo và có tư duy phản biện 

4 7 

Đánh giá chuyên 

cần, báo cáo thực tập, thi 

cuối kỳ 



trong nghiên cứu và quản lý dịch hại; có ý thức bảo vệ môi trường; có khả 

năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm  

 
Quản lý dư lượng 

thuốc BVTV 

Về kiến thức: Nhằm giúp sinh viên  chuyên ngành Bảo vệ thực vật hiểu dư 

lươṇg thuốc bảo vê ̣thưc̣ vâṭ trong nông sản, trong đất, trong nước, hâụ quả 

xấu do dư lươṇg thuốc bảo vê ̣ thưc̣ vâṭ gây ra đối với sinh vâṭ có ích, môi 

trường và đối với hoaṭ đôṇg kinh tế, các biêṇ pháp nhằm ngăn ngừa,  giảm 

thiểu  dư lươṇg thuốc  góp phần bảo vê ̣môi trường và sức khỏe con người 

Về ky ̃năng: Sinh viên biết phương pháp lấy mẫu nông sản, đất, nước và phân 

tích dư lươṇg thuốc bảo vê ̣ thưc̣ vâṭ trong mẫu đã thu thâp̣ 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sự chia sẻ thông tin và cập nhật thông 

tin. 

2 7 

Đánh giá chuyên 

cần, kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 
Thực tập nghề nghiệp 

BVTV 2 

Về kiến thức: Áp dụng được kiến thức đã học trong thực tiễn thuộc các lĩnh 

vực nghề nghiệp liên quan BVTV bao gồm: (i) Nghiên cứu khoa học BVTV, 

(ii) Quản lý nhà nước về BVTV, (iii) Quản lý nhà nước về Kiểm dịch thực 

vật, (iv) Sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV, (v) Quản lý sản xuất và BVTV 

tại trang trại. 

Về kỹ năng: Biết thực hiện được các công việc phù hợp với các lĩnh vực kể 

trên. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự tin, sáng tạo và có tư duy phản biện 

trong nghiên cứu và quản lý dịch hại; có ý thức bảo vệ môi trường; có khả 

năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm  

4 7 

Đánh giá chuyên 

cần, báo cáo thực tập, thi 

cuối kỳ 

 

Ngành: Công nghệ sinh học, Khoa Công nghệ Sinh học    trình độ: Đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



giảng 

dạy 

1 
Côn trùng đại 

cương  

* Mục tiêu:  

-Về kiến thức:  

+ Mô tả và giải thích được sự khác nhau của côn trùng so với các 

lớp khác trong ngành chân đốt. Đặc điểm hình thái, sinh vật học, 

sinh thái học và phân loại đến bộ côn trùng   

+ Giải thích các phương hướng, nguyên tắc phòng chống sâu hại 

bảo vệ mùa màng. Áp dụng được các biện pháp quản lý các nhóm 

côn trùng  

-Về kĩ năng 

+ Điều tra các dịch hại côn trùng phổ biến tại Việt Nam dựa trên 

triệu chứng gây hại và đặc điểm hình thái côn trùng  

+ Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến lĩnh 

vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên Internet 

liên quan đến côn trùng 

+ Đọc hiểu nội dung chính các tài liệu liên quan đến lĩnh vực bảo 

vệ thực vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

+ Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong thu bắt phân loại đến bộ côn 

trùng 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn 

về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ 

tập thể nhóm  

 02 

 Học 

kỳ 

thứ 5 

Chuyên cần, tiểu luận, thực 

hành, đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  



  Thực vật học 

Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về hình thái, giải phẫu cơ thể thực vật và cơ sở phân loại thực 

vật. 

Về kỹ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân loại 

thực vật theo phương pháp phân loại hình thái so sánh, nhận biết các 

đặc điểm đặc trưng cho từng taxon lớn trong hệ thống Takhtajan. 

Về các mục tiêu khác: Sinh viên học xong môn này phải nhận biết 

được đặc điểm hình thái, giải phẫu và biến thái các cơ quan của cơ 

thể thực vật, biết mô tả một cây theo trình tự phân loại và biết được 

vị trí phân loại của các cây nông nghiệp chủ yếu. 

03   Kỳ 4 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá thực hành, đánh giá giữ 

kỳ, đánh giá cuối kỳ  

 Sinh lý thực vật  

   Học phần cung cấp cho sinh viên nắm vững các hoạt động sinh 

lý cơ bản xảy ra trong cơ thể thực vật và khả năng thích ứng của 

cây đối với các điều kiện sinh thái bất thuận để có những biện pháp 

kỹ thuật canh tác hợp lý giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt 

và cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao.  Sinh viên nắm được 

cách xác định các chỉ tiêu nghiên cứu  sinh lý cơ bản của học phần.  

Sinh viên thấy được tầm quan trọng của học phần để có thái độ 

nghiêm túc trong học tập 

 

3  HK3  

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ trắc nghiệm/tự 

luận/ tiểu luận/ đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối kỳ 

trắc nghiệm và tự luận 

 Plant Physiology 

 The students understand mechanics of the mainy physiological 

functions in the plants, the effects of the environmental factors on 

the  mainy physiological functions, the relationships between 

physiological functions and crop yield inorder to giving out new 

techniques for hight yield and quality.   

3  HK5 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ tự luận/ tiểu luận/ 

đánh giá thuyết trình, đánh giá 

cuối kỳ tự luận 



 
Phương pháp thí 

nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ bản 

về phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm trong 

nghiên cứu sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển khai 

thí nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) để xử lý 

kết quả thí nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho 

sinh viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và 

chịu trách nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

2 
 Học 

kỳ 4 

- Điểm đánh giá quá trình 

(chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ) : 

10% 

- Điểm đánh giá thực hành 

(Thái độ tham dự, hình thức trình 

trình bày và nội dung): 30% 

- Điểm đánh giá thi cuối kì: 

60% 

 

 
 Nguyên lý trồng 

trọt  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên nắm được những yêu cầu căn 

bản về các yếu tố khí hậu, đất và chăm sóc đến sinh trưởng của cây 

trồng. Trên cơ sở đó có nguyên lý khai thác hợp lý các nguồn tài 

nguyên nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và sản xuất bền vững trong 

trồng trọt.  

2  
 Học 

kỳ 5 

-  Chuyên cần  

- Báo cáo thực hành  

- Thi giữa kỳ  

Thi cuối kỳ   

 

Nguyên lý chọn 

giống cây trồng 

(NHE03046) 

+ On knowledge: students understand the role of plant varieties in 

plant life, genetic resources, principles of genetics applied in 

breeding, basic methods and techniques applied in new plant 

breeding; 

+ On skills: Training students to master the techniques used in 

breeding and experimenting in selecting plant varieties; 

+ On learning attitudes: Develop students in active learning attitudes, 

able to work in teams.  

 3  HK7 

-  Class attendance; 

presentation; Project; 

Practice and report; 

Final exam 

 

Nguyên lý và 

phương pháp chọn 

giống cây trồng 

(NH03046) 

- Về kiến thức: Giải thích được nguyên lý và phương pháp chọn 

giống cây trồng đối với các nhóm cây trồng khác nhau. 

- Về kỹ năng:  

+ Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đánh giá vật liệu, lai, đánh 

giá và chọn lọc sau lai các nhóm giống cây trồng; 

 2 HK5  

-   Chuyên cần; Thảo 

luận; Thực hành ; 

Kiểm tra giữa kỳ; Thi 

cuối kỳ 



+ Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dùng trong chọn giống 

cây trồng; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn về kỹ thuật trồng trọt và chọn giống cây trồng;  

+ Có năng lực lập kế hoạch trong kỹ thuật trồng trọt và chọn giống 

cây trồng.  

 Bệnh cây đại cương 

Về kiến thực: Sinh viên hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của bệnh cây 

học bao gồm các nguyên nhân gây bệnh cây, đặc điểm sinh học sinh 

thái học và các biện pháp chẩn đoán và phòng trừ bệnh cây. Sinh 

viên có khả năng vận dụng các kiến thức về bệnh cây học nhằm hiểu 

và kiểm soát hiệu quả các bệnh cây trồng chính của Việt Nam, 

- Về kĩ năng: Sinh viên biết nhận biết đặc điểm triệu chứng các bệnh  

hại cây trồng chính, biết thực hiện các thao tác cơ bản trong phòng 

thí nghiệm bệnh cây học. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng tự tin 

và sáng tạo trong công việc, có ý thức bảo vệ môi trường. Có ý thức 

làm việc theo nhóm và làm việc đáp ứng nhu cầu của thực tế sản 

xuất và thị trường 

2 3 
- Đánh giá chuyên cần, 

kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 

 Plant Pathology 

On knowledge:  (i) to describe and explain basic knowledge related 

to pathogenesis, characteristics of groups of plant pathogens, plant 

disease epidemics, diagnosis and disease control; (ii) to apply 

learned knowledge in plant disease managements (diagnosis,  

evaluation of disease development and control) 

On skills: to use basic techniques in plant pathology research 

including basic diagnosis (based on symptoms, based on the 

presence of pathogens) to diagnose some common diseases  

2 3 
- Đánh giá chuyên cần, 

kiểm tra giữa kỳ, thi 

cuối kỳ 



 On attitude and responsibility: To form activation, creation, 

responsibility in study; to have team working ability. 

 

Ngành: Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Công nghệ thực phẩm    trình độ:Đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 

Sinh vật hại Nông 

sản sau thu 

hoạch  

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  

-Về kiến thức:  

+ nắm được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mối quan hệ giữa 

tác nhân gây hại nông sản sau thu hoạch,   

+ hiểu về những thiệt hại nông sản sau thu hoạch (NS STH) do các 

nhóm (côn trùng, động vật và vi sinh vật) gây ra,  

+ phương pháp điều tra, giám định sinh vật hại NSSTH  

+ các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến sự xâm nhiễm, sinh trưởng phát 

triển của các loài sinh vật gây hại NS STH.  

+Nắm được đặc điểm hình thái học, sinh vật hoc, sinh thái học của 

nhóm sinh vật hại NS STH và các biện pháp phòng chống chúng. 

- Về kĩ năng:  

+ Nắm được phương pháp điều tra, phát hiện và nhận dạng đặc điểm 

hình thái của các nhóm dịch hại NS STH nhanh chóng, chính xác và 

kịp thời.  

+ Vận dụng trong nghiên cứu để phòng trừ dịch hại nông sản sau thu 

hoạch phục vụ sản xuất, chế biến, quản lí và kinh doanh nông sản . 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ về Kiểm dịch thực vật,  

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;  

 02 
 Học kỳ 

thứ 7 

Chuyên cần, tiểu luận, thực 

hành, đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  



+ Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm 

việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn và có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên 

quan đến kiểm dịch thực vật.  

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và có 

năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động liên quan đến kiểm dịch 

thực vật ở qui mô trung bình. 

 

Ngành: Khoa học đất - Khoa Quản lý đất đai    trình độ: Đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1.  Bảo vệ thực vật đại 

cương  

*Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên 

- Về kiến thức:  

+ Kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh vật học, 

phân loại côn trùng đến bộ, phương hướng, nguyên tắc và các 

phương pháp phòng chống sâu hại bảo vệ mùa màng.  

+ Các nguyên lý cơ bản của bệnh cây học, các nguyên nhân gây 

bệnh cây, đặc điểm sinh học sinh thái học và các biện pháp chẩn 

đoán và phòng trừ bệnh cây 

- Về kĩ năng 

+ Điều tra các dịch hại côn trùng và bệnh cây phổ biến tại Việt Nam 

dựa trên triệu chứng gây hại và đặc điểm hình thái 

+ Tìm và khai thác thành thạo tài liệu thông tin liên quan đến lĩnh 

vực bảo vệ thực vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên Internet 

liên quan đến côn trùng 

+ Hoạt động dễ dàng trong môi trường làm việc nhóm; 

 02 
 Học kỳ 

thứ 3 

Chuyên cần, tiểu luận, thực 

hành, đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  



- -Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong thu bắt phân loại đến bộ côn 

trùng 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn 

về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập 

thể nhóm  

2.  Canh tác học  

Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống 

cây trồng, giúp người học nắm được cơ sở khoa học của việc xây 

dựng, cải tiến hệ thống cây trồng thông qua việc khai thác, sử dụng 

hợp lý các nguồn tài nguyên khí hậu, đất, cây trồng và các điều kiện 

kinh tế-xã hội sẵn có của cơ sở sản xuất;  nắm chắc yêu cầu và kỹ 

thuật làm đất cho từng nhóm cây trồng nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng nông sản. 

  

 2 

 Học kì: 

4 

 

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá thực  hành; đánh giá thi 

giữa kỳ tự luận; đánh giá thi 

cuối kỳ tự luận  

3.  Cây trồng đại cương 

- Về kiến thức: sinh viên hiểu được tổng quan về tình hình sản xuất và 

giá trị kinh tế; đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh trưởng phát triển; 

yêu cầu sinh thái, đất trồng, thời vụ và kỹ thuật trồng các nhóm cây 

nông nghiệp chính như nhóm cây lương thực (cây lúa, cây ngô, khoai 

lang, sắn), nhóm cây công nghiệp dài ngày (chè), nhóm cây công 

nghiệp ngắn ngày (lạc), nhóm cây ăn quả (cam, quýt) và nhóm cây 

rau (cây cà chua)  

- Về kỹ năng: Áp dụng được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm 

canh các loại cây nông nghiệp chính. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học tập 

chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm, trách nhiệm với môi 

trường 

 3  Kỳ 3 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu luận/bài tập 

- Đánh giá thực hành 

- Điểm giá cuối kỳ tự luận 



4.  Sinh lý thực vật  

 Học phần cung cấp cho sinh viên nắm vững các hoạt động sinh lý cơ 

bản xảy ra trong cơ thể thực vật và khả năng thích ứng của cây đối 

với các điều kiện sinh thái bất thuận để có những biện pháp kỹ thuật 

canh tác hợp lý giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt và cho năng 

suất, chất lượng sản phẩm cao.  Sinh viên nắm được cách xác định 

các chỉ tiêu nghiên cứu  sinh lý cơ bản của học phần.  Sinh viên thấy 

được tầm quan trọng của học phần để có thái độ nghiêm túc trong học 

tập 

3  HK3  

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ trắc nghiệm/tự 

luận/ tiểu luận/ đánh giá 

thuyết trình, đánh giá cuối kỳ 

trắc nghiệm và tự luận 

5.  Phương pháp thí 

nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ bản về 

phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm trong nghiên 

cứu sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển khai thí 

nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) để xử lý kết 

quả thí nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho sinh 

viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và chịu trách 

nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

2 
 Học kỳ 

4 

- Điểm đánh giá quá trình 

(chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ) : 

10% 

- Điểm đánh giá thực hành 

(Thái độ tham dự, hình thức trình 

trình bày và nội dung): 30% 

- Điểm đánh giá thi cuối kì: 

60% 

 

6.  Quản lý dịch hại 

tổng hợp (IPM) 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  

 Về kiến thức: 

+ Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ biến tại Việt Nam 

dựa trên triệu chứng 

gây hại, dấu hiệu bệnh và đặc điểm hình thái côn trùng và cỏ dại  

+ Phân tích được thành phần, diễn biến dịch hại và hiện trạng 

phòng chống dịch hại trên 

đồng ruộng.  

 Kỹ năng 

+ Phân tích được kết quả thí nghiệm bảo vệ thực vật dựa trên bằng 

chứng thực 

nghiệm kết hợp tham khảo tài liệu liên quan  

 02 

 

 Học kỳ 

thứ 4 

 

 

Chuyên cần, tiểu luận, thực 

hành, đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  



+ Áp dụng được biện pháp quản lí có hiệu quả dịch hại chính thuộc 

các nhóm côn trùng, 

nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ dại và động vật hại trên các 

cây trồng chính ngoài đồng và nông sản sau thu hoạch.  

+ Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ 

thực vật bằng cả tiếng 

Việt và tiếng Anh  

+ Thực hiện dịch vụ về bảo vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư vấn 

chẩn đoán, giám định 

và phòng chống các loại dịch hại thông thường  

+ Kỹ năng làm việc nhóm và Thuyết trình  

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong nhận biết dịch hại, đề ra các 

biện pháp quản lý chúng trên cơ sở thực trạng đồng ruộng  

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn 

về côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

nhóm  

 

12. Ngành: Thú ý, Khoa Thú y    trình độ: Đại học 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Bệnh ong  

* Mục tiêu: Học phần cung cấp cho sinh viên đạt được những kiến thức 

cơ bản và thực tiễn về Bệnh trên đàn ong mật, trên cơ sở đó tiến hành 

xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn 

 02 
 Học kỳ 

thứ 8 

Chuyên cần, 

tiểu luận, thực 

hành, đánh giá 



dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa bảo vệ được sản xuất 

nông nghiệp, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho 

người nông dân; giúp sinh viên đạt được kỹ năng thiết lập và tổ chức 

thực hiện một chương trình giám sát dịch bệnh dựa trên chẩn đoán 

bệnh hại ong mật; giúp sinh viên đạt được các kỹ năng mềm như chủ 

động, sang tạo, độc lập, biết chia sẻ, phân công trách nhiệm theo nhóm, 

kiêm tốn, trung thực, học lý thuyết đi đôi với thực hành, nâng cao hiểu 

biết thực tế trên trại ong, khai thác các thông tin trên mạng Internet, 

nhân thức rõ về an ninh lương thực và an toàn sinh học, chấp hành tốt 

quy định của pháp luật. 

cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  

 

Ngành Kinh doanh Nông nghiệp trình độ đại học năm học 2021-2022 

 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
 Nguyên lý 

trồng trọt  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên nắm được 

những yêu cầu căn bản về các yếu tố khí hậu, đất và 

chăm sóc đến sinh trưởng của cây trồng. Trên cơ sở 

đó có nguyên lý khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên 

nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và sản xuất bền 

vững trong trồng trọt.  

2  Học kỳ 4  

- Chuyên cần  

- Báo cáo thực hành  

- Thi giữa kỳ  

- Thi cuối kỳ   

 

Ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trình độ đại học năm học 2021-2022 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
 Nguyên lý 

trồng trọt  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên nắm được những yêu cầu căn 

bản về các yếu tố khí hậu, đất và chăm sóc đến sinh trưởng của cây 
2  

 Học kỳ 

4 

-  Chuyên cần  

- Báo cáo thực hành  



trồng. Trên cơ sở đó có nguyên lý khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên 

nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và sản xuất bền vững trong trồng 

trọt.  

- Thi giữa kỳ  

- Thi cuối kỳ   

 

Phương 

pháp thí 

nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ bản về 

phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm trong nghiên cứu 

sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển khai thí 

nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) để xử lý kết quả 

thí nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho sinh 

viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và chịu trách 

nhiệm với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

2 
 Học kỳ 

4 

- Điểm đánh giá quá trình 

(chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ) : 

10% 

- Điểm đánh giá thực hành 

(Thái độ tham dự, hình thức trình 

trình bày và nội dung): 30% 

- Điểm đánh giá thi cuối kì: 

60% 

-  

 
Sinh lý thực 

vật  

   Học phần cung cấp cho sinh viên nắm vững các hoạt động sinh lý cơ 

bản xảy ra trong cơ thể thực vật và khả năng thích ứng của cây đối với 

các điều kiện sinh thái bất thuận để có những biện pháp kỹ thuật canh 

tác hợp lý giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất, 

chất lượng sản phẩm cao.  Sinh viên nắm được cách xác định các chỉ 

tiêu nghiên cứu  sinh lý cơ bản của học phần.  Sinh viên thấy được tầm 

quan trọng của học phần để có thái độ nghiêm túc trong học tập 

 

3  HK3  

Đánh giá chuyên cần, đánh 

giá giữa kỳ trắc nghiệm/tự luận/ 

tiểu luận/ đánh giá thuyết trình, 

đánh giá cuối kỳ trắc nghiệm và tự 

luận 

 

Quản lý 

dịch hại 

tổng hợp 

(IPM) 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  

 Về kiến thức: 

+ Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ biến tại Việt Nam dựa 

trên triệu chứng 

gây hại, dấu hiệu bệnh và đặc điểm hình thái côn trùng và cỏ dại  

+ Phân tích được thành phần, diễn biến dịch hại và hiện trạng phòng 

chống dịch hại trên 

đồng ruộng.  

 02 

 

 Học kỳ 

thứ 7 

 

 

Chuyên cần, tiểu luận, thực 

hành, đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  



 Kỹ năng 

+ Phân tích được kết quả thí nghiệm bảo vệ thực vật dựa trên bằng 

chứng thực 

nghiệm kết hợp tham khảo tài liệu liên quan  

+ Áp dụng được biện pháp quản lí có hiệu quả dịch hại chính thuộc 

các nhóm côn trùng, 

nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ dại và động vật hại trên các cây 

trồng chính ngoài đồng và nông sản sau thu hoạch.  

+ Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực 

vật bằng cả tiếng 

Việt và tiếng Anh  

+ Thực hiện dịch vụ về bảo vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư vấn chẩn 

đoán, giám định 

và phòng chống các loại dịch hại thông thường  

+ Kỹ năng làm việc nhóm và Thuyết trình  

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong nhận biết dịch hại, đề ra các biện 

pháp quản lý chúng trên cơ sở thực trạng đồng ruộng  

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn về 

côn trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

nhóm  

 

Di truyền và 

chọn tạo 

giống 

(RQ02018) 

 - Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về di truyền học ở mức đại học 

gồm các nguyên lý/khái niệm về di truyền phân tử, di truyền tế bào với tổ 

chức của nhiễm sắc thể, di truyền Mendel, di truyền quần thể và di truyền số 

lượng. Mô tả các quá trình cơ bản của truyền gen, biểu hiện, điều hòa gen, 

cấu trúc và tổ chức genom. Áp dụng các khái niệm và và kỹ thuật di truyền 

 3 HK5  

  Chuyên cần; Thảo luận; 

Thực hành ; Kiểm tra giữa 

kỳ; Thi cuối kỳ  



để thiết lập giả thuyết di truyền, đưa ra cách tiếp cận giải quyết vấn đề và 

kiểm chứng kết quả trong nghiên cứu. 

- Về kỹ năng: Sử dụng nguồn/tài liệu trực tuyến liên quan tới di truyền học 

qua internet. Áp dụng các nguyên lý di truyền ở mức cá thể và quần thể vì 

mục tiêu căn bản trong cải tiến ngành trồng trọt, đặc biệt trong quá trình thay 

đổi/cải tiến đặc điểm di truyền của cây trồng. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên ý thức được việc tăng 

cường trau dồi kiến thức, đi nghe giảng và học sách giáo trình cũng như một 

số tài liệu khác, ngoài kiến thức còn tăng khả năng vận dụng. 

 

 

Ngành phát triển nông thôn POHE trình độ đại học năm học 2021-2022 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
 Nguyên lý 

trồng trọt  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên nắm được 

những yêu cầu căn bản về các yếu tố khí hậu, đất và 

chăm sóc đến sinh trưởng của cây trồng. Trên cơ sở 

đó có nguyên lý khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên 

nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và sản xuất bền 

vững trong trồng trọt.  

2   Học kỳ 2  

-  Chuyên cần  

- Báo cáo thực hành  

- Thi giữa kỳ  

- Thi cuối kỳ   

 

Ngành Phát triển nông thôn trình độ đại học năm học 2021-2022 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
 Trồng trọt 

cơ bản  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về mối quan hệ giữa cây trồng-khí hậu-đất trồng; 

vai trò của dinh dưỡng và kỹ thuật sử dụng phân bón 

hợp lý, dịch hại và quản lý dịch dại; từ đó hiểu nguyên 

2   Học kỳ 2  

-  Chuyên cần  

- Báo cáo thực hành  

- Thi giữa kỳ  

- Thi cuối kỳ   



lý và có thể xây dựng hệ thống cây trồng và công thức 

luân canh cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và bền 

vững.. 

 

Ngành kỹ thuật cơ khí trình độ đại học năm học 2021-2022 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
 Trồng trọt 

cơ bản  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về mối quan hệ giữa cây trồng-khí hậu-đất trồng; 

vai trò của dinh dưỡng và kỹ thuật sử dụng phân bón 

hợp lý, dịch hại và quản lý dịch dại; từ đó hiểu nguyên 

lý và có thể xây dựng hệ thống cây trồng và công thức 

luân canh cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và bền 

vững.. 

2   Học kỳ 5  

-  Chuyên cần  

- Báo cáo thực hành  

- Thi giữa kỳ  

- Thi cuối kỳ   

 

Ngành Phân bón và dinh dưỡng khoáng cây trồng trình độ Đại học năm học 2021-2022 

 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Canh tác 

học  

Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống cây 

trồng, giúp người học nắm được cơ sở khoa học của việc xây dựng, cải 

tiến hệ thống cây trồng thông qua việc khai thác, sử dụng hợp lý các 

nguồn tài nguyên khí hậu, đất, cây trồng và các điều kiện kinh tế-xã hội 

sẵn có của cơ sở sản xuất;  nắm chắc yêu cầu và kỹ thuật làm đất cho từng 

nhóm cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.  

 2 

 Học kì: 

4 

 

Đánh giá chuyên cần, đánh giá 

thực  hành; đánh giá thi giữa 

kỳ tự luận; đánh giá thi cuối kỳ 

tự luận  



 
Cây trồng 

đại cương 

- Về kiến thức: sinh viên hiểu được tổng quan về tình hình sản xuất và giá 

trị kinh tế; đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh trưởng phát triển; yêu cầu 

sinh thái, đất trồng, thời vụ và kỹ thuật trồng các nhóm cây nông nghiệp 

chính như nhóm cây lương thực (cây lúa, cây ngô, khoai lang, sắn), nhóm 

cây công nghiệp dài ngày (chè), nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (lạc), 

nhóm cây ăn quả (cam, quýt) và nhóm cây rau (cây cà chua)  

- Về kỹ năng: Áp dụng được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh 

các loại cây nông nghiệp chính. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học tập chủ 

động, có khả năng làm việc theo nhóm, trách nhiệm với môi trường 

 3  Kỳ 3 

- Đánh giá chuyên cần 

- Đánh giá tiểu luận/bài tập 

- Đánh giá thực hành 

- Điểm giá cuối kỳ tự luận 

 
Sinh lý thực 

vật  

 Học phần cung cấp cho sinh viên nắm vững các hoạt động sinh lý cơ bản 

xảy ra trong cơ thể thực vật và khả năng thích ứng của cây đối với các điều 

kiện sinh thái bất thuận để có những biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý giúp 

cây trồng sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất, chất lượng sản phẩm 

cao.  Sinh viên nắm được cách xác định các chỉ tiêu nghiên cứu  sinh lý cơ 

bản của học phần.  Sinh viên thấy được tầm quan trọng của học phần để có 

thái độ nghiêm túc trong học tập 

3  HK4  

Đánh giá chuyên cần, đánh giá 

giữa kỳ trắc nghiệm/tự luận/ 

tiểu luận/ đánh giá thuyết trình, 

đánh giá cuối kỳ trắc nghiệm và 

tự luận 

 

Sinh lý thực 

vật ứng 

dụng 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quy luật 

hoạt động sinh lý trong cây để vận dụng vào sản xuất điều khiển cây trồng 

sinh trưởng, phát triển theo hướng có lợi cho con người . Sinh viên vận dụng 

được các kiến thức vào sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả. Sinh viên thấy 

được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của học phần để có thái độ nghiêm túc 

trong học tập.  

  

 2 HK5  

Đánh giá chuyên cần, đánh giá 

giữa kỳ trắc nghiệm/tự luận/ 

tiểu luận/ đánh giá thuyết trình, 

đánh giá cuối kỳ trắc nghiệm và 

tự luận  

 

Phương 

pháp thí 

nghiệm 

Kiến thức: Học phần này trang bị cho sinh những kiến thức về cơ bản về 

phương pháp nghiên cứu khoa học, thiết kế các thí nghiệm trong nghiên cứu 

sinh học, xử lý, phân tích thống kê kết quả thí nghiệm.  

Kỹ năng: Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về triển khai thí 

nghiệm, sử dụng phần mềm thống kê (IRRISTAT, Ecxel) để xử lý kết quả thí 

nghiệm và bày kết quả nghiên cứu. 

2 
 Học kỳ 

4 

- Điểm đánh giá quá trình 

(chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ) : 

10% 

- Điểm đánh giá thực hành 

(Thái độ tham dự, hình thức trình trình 

bày và nội dung): 30% 



Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: Học phần rèn luyện cho sinh 

viên thái độ thái độ học tập, rèn luyện, gắn bó với nghề và chịu trách nhiệm 

với kết quả học tập nghiên cứu của mình.  

- Điểm đánh giá thi cuối kì: 

60% 

 

 

Quản lý dịch 

hại tổng hợp 

(IPM) 

* Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên  

 Về kiến thức: 

+ Điều tra và chẩn đoán được các dịch hại phổ biến tại Việt Nam dựa 

trên triệu chứng 

gây hại, dấu hiệu bệnh và đặc điểm hình thái côn trùng và cỏ dại  

+ Phân tích được thành phần, diễn biến dịch hại và hiện trạng phòng 

chống dịch hại trên 

đồng ruộng.  

 Kỹ năng 

+ Phân tích được kết quả thí nghiệm bảo vệ thực vật dựa trên bằng chứng 

thực 

nghiệm kết hợp tham khảo tài liệu liên quan  

+ Áp dụng được biện pháp quản lí có hiệu quả dịch hại chính thuộc các 

nhóm côn trùng, 

nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, cỏ dại và động vật hại trên các cây 

trồng chính ngoài đồng và nông sản sau thu hoạch.  

+ Tìm và khai thác được thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực 

vật bằng cả tiếng 

Việt và tiếng Anh  

+ Thực hiện dịch vụ về bảo vệ thực vật gồm các lĩnh vực tư vấn chẩn 

đoán, giám định 

và phòng chống các loại dịch hại thông thường  

+ Kỹ năng làm việc nhóm và Thuyết trình  

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có năng lực độc lập tự chủ trong nhận biết dịch hại, đề ra các biện 

pháp quản lý chúng trên cơ sở thực trạng đồng ruộng  

 02 

 

 Học kỳ 

thứ 4 

 

 

Chuyên cần, tiểu luận, thực 

hành, đánh giá cuối kỳ trắc 

nghiệm 

  



+ Tự học tập, tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn về côn 

trùng 

+ Có khả năng đưa ra và hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

BVTV liên quan đến hình thái và sinh vật học  côn trùng  

+ Có năng lực lập kế hoạch học tập, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể nhóm  

  
 

   

 

Ngành kinh tế nông nghiệp trình độ đại học  năm học 2021-2022 

 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
 Trồng trọt 

cơ bản  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về mối 

quan hệ giữa cây trồng-khí hậu-đất trồng; vai trò của dinh dưỡng và 

kỹ thuật sử dụng phân bón hợp lý, dịch hại và quản lý dịch dại; từ 

đó hiểu nguyên lý và có thể xây dựng hệ thống cây trồng và công 

thức luân canh cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và bền vững.. 

2  
 Học kỳ 3 - 

4 

-  Chuyên cần  

- Báo cáo thực hành  

- Thi giữa kỳ  

- Thi cuối kỳ   

2           

 

Ngành Quản trị kinh doanh tiên tiến cho trình độ Đại học năm học 2021-2022 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 

Nguyên lý 

sản xuất cây 

trồng  

- Về kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về khoa học cây trồng 

như sinh trưởng, sinh lý, yêu cầu sinh thái, đất và dinh dưỡng của 

cây trồng; kỹ thuật canh tác một số loại cây trồng ngắn ngày và dài 

ngày tại Việt Nam và vận dụng vào quản trị kinh doanh nông nghiệp 

bền vững. 

 2 Kỳ 3 

- Đánh giá chuyên cần  

- Đánh giá tiểu luận/bài tập 

- Đánh giá thuyết trình (theo 

nhóm) 

- Đánh giá giá cuối kỳ tự luận 



- Về kỹ năng: Thiết lập được quy trình sản xuất các nhóm cây trồng 

ngắn ngày và dài ngày tại Việt nam, trình bày bằng tiếng Anh các 

vấn đề về sản xuất cây trồng 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ học tập 

chủ động, có khả năng làm việc theo nhóm và trách nhiệm với môi 

trường. 

 

 

 

NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NĂM HỌC 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá  

1 Triết học  3 1 Theo quy định của HV 

2 Tiếng Anh  2 1 Theo quy định của HV 

3 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Côn trùng 

Học phần này gồm: Mở đầu; Phương pháp thu thập côn trùng; 

Phương pháp nhân nuôi nguồn sâu hại; Phương pháp nghiên cứu 

đặc điểm hình thái côn trùng; Phương pháp nghiên cứu đặc điểm 

sinh thái côn trùng; Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học 

côn trùng; Phương pháp bố trí thí nghiệm phòng trừ 2 

1 Theo quy định của HV 

4 

Phương pháp 

nghiên cứu 

bệnh cây 

Điều tra bệnh hại, thu thập và bảo quản mẫu bệnh hại; Phương 

pháp nghiên cứu nấm hại cây trồng; Phương pháp nghiên cứu virus 

hại cây trồng; Phương pháp nghiên cứu vi khuẩn hại cây trồng; 

Phương pháp nghiên cứu tuyến trùng hại cây trồng 2 

1 Theo quy định của HV 



5 

Quản lý cây 

trồng tổng hợp 

(ICM) 

Học phần này gồm Đặc trưng và các nguyên tắc  cơ bản của ICM; 

Quản lý tổng hợp đất trồng và dinh dưỡng; Quản lý tổng hợp dịch 

hại; Các vấn đề kinh tế xã hội của quản lý tổng hợp cây trồng. 2 

1 Theo quy định của HV 

6 

Độc lý học 

thuốc bảo vệ 

thực vật 

Vai trò của  chất đôc̣ trong thuốc BVTV và thuốc BVTV; Cơ sở 

độc chất học trong bảo vê ̣thưc̣ vâṭ; Xâm nhâp̣, dic̣h chuyển, tác 

đôṇg của chất đôc̣  vào cơ thể sinh vâṭ; Thuốc BVTV và  môi 

trường; Công nghê ̣sản xuất thuốc bảo vê ̣thưc̣ vâṭ; Quản lý thuốc 

BVTV ở Việt Nam, biên pháp đảm bảo an toàn và đaṭ hiêụ quả cao 

trong sử duṇg thuốc BVTV 2 

1 Theo quy định của HV 

7 

Phân tích 

nguy cơ dịch 

hại 

Học phần này gồm: Mở đầu; Khởi đầu quá trình phân tích nguy cơ 

dịch hại; Đánh giá nguy cơ dịch hại;  Quản lý nguy cơ dịch hại; Quy 

trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với thực vật và sản phẩm thực 

vật nhập khẩu; Một số báo cáo kết quả phân tích nguy cơ dịch hại 

đối với một số thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu từ các nước 

vào Việt Nam. 

 2 

1 Theo quy định của HV 

8 

Phân loại côn 

trùng chuyên 

sâu 

Học phần này gồm: Vai trò, nhiệm vụ của phân loại học sinh vật 

nói chung, côn trùng nói riêng; Lịch sử phát triển của khoa học 

phân loại sinh vật nói chung, côn trùng nói riêng; Khái niệm cơ bản 

về phân loại sinh vật nói chung, côn trùng nói riêng; Phương pháp 

thu thập mẫu côn trùng, xử lý, bảo quản và làm mẫu tiêu bản để 

phân loại côn trùng; sử dụng bảng tra khóa phân loại (pha trưởng 

thành) của bộ, họ, giống, loài thường gặp trong hệ sinh thái đồng 

ruộng. 3 

1 Theo quy định của HV 

9 
Nhện nhỏ hại 

cây trồng 

Học phần này gồm: Đặc điểm phân loại đến họ của nhóm nhện nhỏ 

hại và nhóm nhện nhỏ thiên địch bộ Ve bét (Acarina); Quy luật phát 

sinh gây hại của các nhóm nhện hại liên quan đến cấu trúc phụ 

miệng, các yếu tố vật lý môi trường và sự gia tăng quần thể của nhện 

hại; Quản lý bền vững các loài nhện hại cây chính ở Việt Nam. 2 

1 Theo quy định của HV 



 

10 

Sinh thái học 

côn trùng 

nâng cao 

Học phần này gồm: Các hiểu biết cơ bản về sinh thái học côn trùng, 

giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ về sinh thái học cá thể và sinh 

học quần thể; Mối quan hệ giữa đa dạng sinh học và cân bằng sinh 

học, cân bằng sinh thái, phương hướng và nguyên lý điều khiển 

sinh quần đồng ruộng; Các quy luật trong quan hệ cạnh tranh khác 

loài và cùng loài ở côn trùng; Mối quan hệ giữa côn trùng và thực 

vật. Quan điểm về dịch hại, cơ sở khoa học của sử dụng giống 

kháng sâu; Biến động số lượng ở côn trùng, các chiến lược sinh tồn 

kiểu K, r và sau K. 2 

1 Theo quy định của HV 

11 
Virus hại cây 

trồng nâng cao 

Phân loại và sinh học virus thực vật; Chẩn đoán và phòng trừ virus 

thực vật; Các virus hại lúa ở Việt Nam; Nhóm begomovirus; Nhóm 

potyvirus; Nhóm Closterovirrus và các nhóm khác 2 

2 Theo quy định của HV 

12 

Vi khuẩn hại 

cây trồng nâng 

cao 

Đặc tính chung của bệnh vi khuẩn hại cây; Triệu chứng bệnh vi 

khuẩn; Đặc điểm xâm nhiễm và truyền lan bệnh vi khuẩn; Chẩn 

đoán bệnh vi khuẩn; Phòng trừ tổng hợp bệnh vi khuẩn hại cây; 

Bệnh vi khuẩn hại lúa; Bệnh vi khuẩn hại cây công nghiệp; Bệnh vi 

khuẩn hại cây rau; Bệnh vi khuẩn hại cây ăn quả 2 

2 Theo quy định của HV 

13 
Nấm hại cây 

trồng nâng cao 

Hệ thống phân loại nấm; Sinh sản của nấm; Các phương pháp 

nghiên cứu nấm; Tính gây bệnh, chuyên hoá và di truyền của nấm; 

Sinh thái và vai trò của nấm trong nông nghiệp. 2 

2 Theo quy định của HV 

14 

Công nghệ 

sinh học trong 

bệnh cây 

Các kỹ thuật nền trong CNSH; Lựa chọn vùng gen của dịch hại; 

PCR và ứng dụng trong chẩn đoán; Giải trình tự gen và ứng dụng 

trong phân tích đa dạng, phân loại; Công nghệ RNA interference; 

Công nghệ huyết thanh học trong BVTV 2 

2 Theo quy định của HV 



15 

Kiểm dịch 

thực vật 

chuyên sâu 

Học phần này gồm Thực trạng về công tác KDTV của thế giới và 

Việt nam; Các quy định mới về KDTV của Việt Nam phù hợp với 

quy định của quốc tế; Các văn bản pháp qui khác (Danh mục vật thể 

thuộc diện KDTV của Việt Nam…); Kiểm dịch thực vật xuất, nhập 

khẩu hội nhập kinh tế quốc tế; Các biện pháp xử lý KDTV áp dụng 

ở Việt Nam; Giám sát dịch hại sau nhập khẩu và nội địa ở Việt Nam 

 2 

2 Theo quy định của HV 

16 

Seminar trong 

bảo vệ thực 

vật 

Học phần này gồm Khái niệm chung; Khái niêṃ cơ bản; Các bước 

và phương tiện cần thiết để tổ chức được môṭ seminar; Cá nhân và 

nhóm trình bày kết quả nghiên cứu hoac̣ môṭ vấn đề có liên quan 

đến chuyên ngành BVTV; Thưc̣ hành xây dưṇg môṭ Seminar theo 

chuyên đề khoa học về chuyên môn Bảo vệ thực vật; Thưc̣ hành 

xây dưṇg môṭ Seminar theo chuyên đề khoa học về chuyên môn 

Bảo vệ thực vật cho từng nhóm 2 

2 Theo quy định của HV 

17 
Dịch tễ học 

sâu hại 

Khái niệm cơ bản về Dịch tễ học sâu hại; Sâu hại và tình hình gây 

hại của chúng; Biến động số lượng của sâu hại cây và các yếu tố sinh 

thái ảnh hưởng; Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học sâu hại;  Nghiên 

cứu một số trận dịch do sâu hại cho cây trồng, cây rừng và các biện 

pháp khống chế; Biện pháp ngăn ngừa và hạn chế tác hại của một 

trận dịch gây nên do dịch hại cho cây trồng, cây rừng. 

 2 

2 Theo quy định của HV 

18 

Nhân nuôi và 

sử dụng thiên 

địch 

Học phần này gồm: Giới thiệu chung về các loài thiên địch được 

nhân nuôi, thương mại trên thế giới và ở Việt Nam; Cơ sở khoa học 

Nhân nuôi, bảo quản, vận chuyển và sử dụng thiên địch; Kỹ thuật 

nhân nuôi, bảo quản, vận chuyển và sử dụng thiên địch nhóm Ví 

sinh vật, ong ký sinh; Kỹ thuật Nhân nuôi, bảo quản, vận chuyển và 

sử dụng thiên địch nhóm côn trùng bắt mồi; Kỹ thuật Nhân nuôi, 

bản quản, vận chuyển và sử dụng Nhện nhỏ; Đánh giá chất lượng 

thiên địch và đánh giá tác động của phóng thích thiên địch 2 

2 Theo quy định của HV 



19 

Côn trùng môi 

giới truyền 

bệnh 

Học phần này gồm Thành phần côn trùng môi giới và các quan hê ̣

với các tác nhân gây bêṇh; Cơ chế lây truyền của môṭ số loaị bêṇh 

cây qua côn trùng môi giới; Mối quan hê ̣giữa côn trùng môi giới, 

nguồn bêṇh và thưc̣ vâṭ; Biêṇ pháp kiểm soát côn trùng môi giới 

trong viêc̣ phòng chống bêṇh cây. 

 2 

2 Theo quy định của HV 

20 
Nguyên lý côn 

trùng kinh tế 

Học phần này gồm: Giới thiêu chung về sâu hại; Ảnh hưởng của 

các yếu tố sinh thái đến sự thay đối vai trò và vị trí của tập đoàn sâu 

hại nông nghiệp; Các nguyên tắc và biện pháp quản lý côn trùng 

hại; Sự phân bố, mức độ gây hại, đặc điểm sinh học, qui luật phát 

sinh gây hại, phương pháp điều tra xác định mật độ ngưỡng phòng 

trừ và biện pháp phòng chống đối với một số loài côn trùng nông 

nghiệp quan trọng 3 

2 Theo quy định của HV 

21 

Quản lý côn 

trùng hại nông 

sản sau thu 

hoạch 

Học phần này gồm Mối quan hệ giữa Côn trùng (sâu mọt kho) gây 

hại nông sản sau thu hoạch với các yếu tố của hệ sinh thái kho nông 

sản; Sự xâm nhiễm của các loài côn trùng chủ yếu hại các sản phẩm 

nông sản sau thu hoạch; Hệ thống định loại những loài côn trùng chủ 

yếu  hại NS STH;  Hệ thống biện pháp quản lý côn trùng hại nông 

sản sau thu hoạch phục vụ sản xuất, chế biến và kinh doanh nông 

sản; Quản lý côn trùng hại ngũ cốc, đậu đỗ ; Quản lý côn trùng hại 

kho dược liệu; Quản lý côn trùng hại nhóm ruồi đục quả 

 2 

2 Theo quy định của HV 

22 

Tương tác 

giữa tác nhân 

gây bệnh và 

cây trồng 

). Cơ sở phân tử tính gây bệnh của tác nhân gây bệnh; Cơ sở phân 

tử của tương tác Gen-đối-Gen giữa tác nhân gây bệnh và cây; Ứng 

dụng tương tác gen-đối-gen trong tạo giông kháng bệnh nấm; Ứng 

dụng tương tác gen-đối-gen trong tạo giông kháng bệnh vi khuẩn; 

Ứng dụng tương tác gen-đối-gen trong tạo giông kháng bệnh virus; 

Tính kháng ngang của cây đối với tác nhân gây bệnh; Cơ sở phân 

tử của tính kháng tạo được và ứng dụng 2 

2 Theo quy định của HV 



23 

Quản lý bệnh 

hại nông sản sau 

thu hoạch 

Thực trạng và tổn thất của nông sản sau thu hoạch; Bệnh Nấm gây 

hại nông sản sau thu hoạch; Bệnh Vi khuẩn gây hại nông sản sau 

thu hoạch; Bệnh tuyến trùng gây hại nông sản sau thu hoạch; Mối 

quan hệ giữa tác nhân gây bệnh, nông sản sau thu hoạch và môi 

trường’; Kiểm tra giám định và quản lí bệnh hại bệnh hại nông sản 

STH 2 

2 Theo quy định của HV 

24 

Tuyến trùng hại 

cây trồng 

chuyên sâu 

Đại cương về tuyến trùng học; Hình thái và cấu tạo tuyến trùng; 

Sinh học và sinh thái tuyến trùng; Mối quan hệ giữa tuyến trùng với 

vi khuẩn và nấm hại cây; Cở sở phòng trừ tuyến trùng hại cây trồng 2 

2 Theo quy định của HV 

25 

Bệnh hạt 

giống nâng 

cao 

Ý nghĩa KT của BHG; Bệnh Nấm gây hại và truyền qua hạt giống; 

Bệnh Vi khuẩn gây hại và truyền qua hạt giống; Bệnh virus, viroid 

và tuyến trùng gây hại và truyền qua hạt giống; Mối quan hệ giữa 

tác nhân gây bệnh, hạt giống và môi trường; Kiểm tra sức khoẻ hạt 

giống  và quản lí bệnh hại hạt giống 2 

2 Theo quy định của HV 

26 
Khoa học về 

cỏ dại 

Môn học bao gồm các nội dung: Đại cương về cỏ dại và sinh thái 

học cỏ dại; Thuốc trừ cỏ, cơ chế tác động và tính kháng thuốc của 

cỏ dại và cây trồng; Ứng dụng tính cảm nhiễm trong quản lý cỏ dại; 

Quản lý cỏ dại tổng hợp; Nghiên cứu về cỏ dại và xây dựng hệ 

thống quản lý cỏ tổng hợp 2 

3 Theo quy định của HV 

27 

An toàn hóa 

học và sinh 

học thực phẩm 

nâng cao 

Giới thiệu chung.Tồn dư hóa chất trong nguyên liệu thô. Độc tố hình 

thành trong quá trình bảo quản  và chế biến. Chất gây ô nhiễm môi 

trường và khuếch tán từ bao bì. Tồn dư phụ gia thực phẩm và chất 

gây dị ứng thực phẩm. Đánh giá rủi ro thực phẩm chứa độc tố có 

nguồn gốc hóa học. Thực phẩm nhiễm mầm bệnh và ảnh hưởng của 

nó tới nền kinh tế xã hội. Các loại mầm bệnh thực phẩm mới và dấu 

hiệu đặc trưng phổ biến của mỗi loại. Rủi ro an toàn thực phẩm và 

những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Khuôn khổ trong 

việc phân tích rủi ro đối với an toàn thực phẩm. Quản lí và đánh giá 

2 

3 Theo quy định của HV 



những rủi ro từ vi sinh vật. Các biện pháp thực hành tốt việc ngăn 

chặn/điều chỉnh thực phẩm nhiễm bệnh trong chuỗi cung ứng thực 

phẩm. 

 

28 
Bệnh hại ong 

mật 

Học phần này gồm: Mở đầu; Bệnh hại ong mật do vi rút và biện pháp 

quản lý; Bệnh hại ong mật do vi khuẩn và biện pháp quản lý; Bệnh 

hại ong mật do nấm và biện pháp quản lý; Bệnh hại ong mật do 

nguyên sinh động vật (Nosema) và biện pháp quản lý;  Bệnh hại ong 

mật do nhện nhỏ kí sinh và biện pháp quản lý; Dịch hai ong mật do 

côn trùng và động vật khác; Bệnh không truyền nhiễm và an toàn 

thực phâm đối với sản phẩm ong 

 2 

3 Theo quy định của HV 

29 
Bệnh lý học 

côn trùng 

Học phần này gồm: Mở đầu; Bệnh virus; Bệnh vi khuẩn; Bệnh nấm; 

Bệnh vi bào tử (Nosema); Bệnh tuyến trùng; Quá trình biến đổi sinh 

hóa bệnh lý côn trùng. 

 2 

3 Theo quy định của HV 

30 

Bệnh hại cây 

trồng có 

nguồn gốc 

trong đất 

Giới thiệu về tác nhân gây bệnh cây có nguồn gốc trong đất; Đất và 

sinh vật đất; Các phương pháp nghiên cứu tác nhân gây bệnh có 

nguồn gốc trong đất; Phát sinh, phát triển gây bệnh và bảo tồn của 

tác nhân gây bệnh có nguồn gốc trong đất; Phòng trừ tác nhân gây 

bệnh cây trồng có nguồn gốc trong đất 2 

3 Theo quy định của HV 

31 

Công nghệ 

sinh học trong 

phòng chống 

sâu hại 

Học phần này gồm: Vai trò và ý nghĩa của công nghệ sinh học trong 

phòng chống sâu hại cây trồng nông nghiệp. Công nghệ sinh học 

trong chẩn đoán, giám định và định danh các loài côn trùng gây hại 

cây trồng nông nghiệp. Công nghệ sinh học và tính kháng của cây 

ký chủ. Công nghệ sinh học và các chế phẩm sinh học phòng chống 

sâu hại. 

 2 

3 Theo quy định của HV 



32 
Dịch tễ bệnh 

cây 

Giới thiệu về dịch bệnh cây; Đo bệnh và mô hình dịch bệnh; Dịch 

bệnh nấm; Dịch bệnh vi khuẩn, virus vector; Dự tính dự báo bệnh 

cây 2 

3 Theo quy định của HV 

33 
Chẩn đoán 

bệnh cây 

Cơ chế gây bệnh của tác nhân gây bệnh và triệu chứng học; Chẩn 

đoán bệnh dựa trên phân tích mô học; Chẩn đoán phân tử nấm gây 

bệnh cây;  Chẩn đoán bệnh vi khuẩn; Chẩn đoán bệnh virus 2 

3 Theo quy định của HV 

34 

Biện pháp 

sinh học trong 

phòng chống 

bệnh cây 

Các nguyên lý của biện pháp phòng chống sinh học bệnh cây; Ứng 

dụng sản phẩm chuyển hóa nguồn gốc thực vật phòng chống bệnh 

cây; Phòng chống bệnh cây bằng tác nhân nấm;  Phòng chống bệnh 

cây bằng tác nhân vi khuẩn; Phòng chống bệnh cây bằng tác nhân 

virus 

 2 

3 Theo quy định của HV 

35 
Độc tố trong 

bệnh cây học 

Nguồn gốc và phân loại độc tố nấm; Chức năng sinh học của độc tố 

nấm; Nguồn gốc và phân loại độc tố vi khuẩn; Chức năng sinh học 

của độc tố vi khuẩn; Phát hiện và kiểm soát độc tố. 

 2 

3 Theo quy định của HV 

36 
Thống kê sinh 

học nâng cao 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về bố trí thí nghiệm một, 

hai và nhiều nhân tố và phương pháp phân tích phương sai kết quả 

thí nghiệm của những kiểu bố trí trên và một số trường hợp mở rộng. 

Tiếp sau đó là kỹ thuật phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính, phi 

tuyến tính. Tên chương:  Thiết kế và phân tích ANOVA cho các kiểu 

bố trí thí nghiệm; Phân tích ANOVA mở rộng; Phân tích tương quan, 

hồi quy 

 

2 

3 Theo quy định của HV 

37 

Chọn giống 

kháng sâu, bệnh 

và chịu các yếu 

Học phần này gồm: Đặc điểm di truyền của các đặc tính và tính trạng 

chống chịu với điều kiện bất thuận. Chọn giống chống chịu điều kiện 

bất thuận; Chọn giống chống chịu bất thuận môi trường đất; Chọn 

3 

3 Theo quy định của HV 



tố ngoại cảnh 

bất thuận 

giống chống chịu bất thuận nhiệt độ; Chọn giống chống chịu côn 

trùng; Chọn giống chống chịu bệnh. 

 

 

NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá  

1 Triết học  3 1 Theo quy định của HV 

2 Tiếng Anh  2 1 Theo quy định của HV 

3 

Quản lý cây 

trồng tổng hợp 

(ICM) 

Đặc trưng và các nguyên tắc  cơ bản của ICM; Quản lý tổng hợp đất 

trồng và dinh dưỡng; Quản lý tổng hợp dịch hại; Các vấn đề kinh tế 

xã hội của quản lý tổng hợp cây trồng 

2 1 Theo quy định của HV 

4 

Độc lý học thuốc 

bảo vệ thực vật 

Vai trò của  chất đôc̣ trong thuốc BVTV và thuốc BVTV; Cơ sở độc 

chất học trong bảo vê ̣thưc̣ vâṭ; Xâm nhâp̣, dic̣h chuyển, tác đôṇg của 

chất đôc̣  vào cơ thể sinh vâṭ; Thuốc BVTV và  môi trường; Công 

nghê ̣sản xuất thuốc bảo vê ̣thưc̣ vâṭ; Quản lý thuốc BVTV ở Việt 

Nam, biên pháp đảm bảo an toàn và đaṭ hiêụ quả cao trong sử duṇg 

thuốc BVTV. Học phần tiên quyết: không. 

2 1 Theo quy định của HV 

5 

Nhện nhỏ hại cây 

trồng 

Đặc điểm phân loại đến họ của nhóm nhện nhỏ hại cây bộ Ve bét 

(Acarina); . Đặc điểm phân loại đến họ của nhóm nhện nhỏ thiên địch 

bộ Ve bét (Acarina) và các nhóm thiên địch khác; Quy luật phát sinh 

gây hại của 3 nhóm nhện hại Tetranychids, tarsonemids và Eriophids 

liên quan đến cấu trúc phụ miệng, các yếu tố vật lý môi trường; Bảng 

sống và sự gia tăng quần thể của nhện nhỏ; Quản lý bền vững các loài 

nhện hại cây lương thực và cây rau màu; Quản lý bền vững các loài 

nhện hại cây ăn quả và cây công nghiệp 

2 1 Theo quy định của HV 



 

6 

Nhân nuôi và sử 

dụng thiên địch 

Giới thiệu chung về các loài thiên địch được nhân nuôi, thương mại 

trên thế giới và ở Việt Nam; Các phương pháp nhân nuôi, bao quản, 

vận chuyển và phòng thích thiên địch; Đánh giá chất lượng thiên địch 

và đánh giá tác động của phóng thích thiên địch 

2 1 Theo quy định của HV 

7 

Sinh thái học côn 

trùng nâng cao 

Các hiểu biết cơ bản về sinh thái học côn trùng, giới thiệu các khái 

niệm, thuật ngữ về sinh thái học cá thể và sinh học quần thể; Mối quan 

hệ giữa đa dạng sinh học và cân bằng sinh học, cân bằng sinh thái, 

phương hướng và nguyên lý điều khiển sinh quần đồng ruộng; Các quy 

luật trong quan hệ cạnh tranh khác loài và cùng loài ở côn trùng; Mối 

quan hệ giữa côn trùng và thực vật. Quan điểm về dịch hại, cơ sở khoa 

học của sử dụng giống kháng sâu; Biến động số lượng ở côn trùng, các 

chiến lược sinh tồn kiểu K, r và sau K. 

 

2 1 Theo quy định của HV 

8 

Bệnh lý học côn 

trùng 

Mở đầu; Bệnh virus; Bệnh vi khuẩn; Bệnh nấm; Bệnh vi bào tử 

(Nosema); Bệnh tuyến trùng; Quá trình biến đổi sinh hóa bệnh lý côn 

trùng. 

 

2 1 Theo quy định của HV 

9 

Virus hại cây 

trồng nâng cao 

Phân loại và sinh học virus thực vật; Chẩn đoán và phòng trừ virus 

thực vật; Các virus hại lúa ở Việt Nam; Nhóm begomovirus; Nhóm 

potyvirus; Nhóm Closterovirrus và các nhóm khác. 

2 1 Theo quy định của HV 

10 

Vi khuẩn hại cây 

trồng nâng cao 

Đặc tính chung của bệnh vi khuẩn hại cây; Triệu chứng bệnh vi 

khuẩn; Đặc điểm xâm nhiễm và truyền lan bệnh vi khuẩn; Chẩn đoán 

bệnh vi khuẩn; Phòng trừ tổng hợp bệnh vi khuẩn hại cây; Bệnh vi 

khuẩn hại lúa; Bệnh vi khuẩn hại cây công nghiệp; Bệnh vi khuẩn hại 

cây rau; Bệnh vi khuẩn hại cây ăn quả 

2 1 Theo quy định của HV 



11 

Nấm hại cây 

trồng nâng cao 

Hệ thống phân loại nấm; Sinh sản của nấm; Các phương pháp nghiên 

cứu nấm; Tính gây bệnh, chuyên hoá và di truyền của nấm; Sinh thái 

và vai trò của nấm trong nông nghiệp 

2 2 Theo quy định của HV 

12 

Tuyến trùng hại 

cây trồng chuyên 

sâu 

Đại cương về tuyến trùng học; Hình thái và cấu tạo tuyến trùng; Sinh 

học và sinh thái tuyến trùng; Mối quan hệ giữa tuyến trùng với vi khuẩn 

và nấm hại cây; Cở sở phòng trừ tuyến trùng hại cây trồng 

2 2 Theo quy định của HV 

13 

Nguyên lý côn 

trùng kinh tế 

Giới thiêu chung về sâu hại; Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến sự 

thay đối vai trò và vị trí của tập đoàn sâu hại nông nghiệp; Các nguyên 

tắc và biện pháp quản lý côn trùng hại; Sự phân bố, mức độ gây hại, 

đặc điểm sinh học, qui luật phát sinh gây hại, phương pháp điều tra xác 

định mật độ ngưỡng phòng trừ và biện pháp phòng chống đối với một 

số loài côn trùng nông nghiệp quan trọng 

3 2 Theo quy định của HV 

14 

Chẩn đoán bệnh 

cây 

Cơ chế gây bệnh của tác nhân gây bệnh và triệu chứng học; Chẩn 

đoán bệnh dựa trên phân tích mô học; Chẩn đoán phân tử nấm gây 

bệnh cây; Chẩn đoán bệnh vi khuẩn; Chẩn đoán bệnh viru 

2 2 Theo quy định của HV 

15 

An toàn hóa học 

và sinh học thực 

phẩm nâng cao 

Giới thiệu chung.Tồn dư hóa chất trong nguyên liệu thô. Độc tố hình 

thành trong quá trình bảo quản  và chế biến. Chất gây ô nhiễm môi 

trường và khuếch tán từ bao bì. Tồn dư phụ gia thực phẩm và chất gây 

dị ứng thực phẩm. Đánh giá rủi ro thực phẩm chứa độc tố có nguồn 

gốc hóa học. Thực phẩm nhiễm mầm bệnh và ảnh hưởng của nó tới 

nền kinh tế xã hội. Các loại mầm bệnh thực phẩm mới và dấu hiệu đặc 

trưng phổ biến của mỗi loại. Rủi ro an toàn thực phẩm và những lỗ 

hổng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Khuôn khổ trong việc phân tích 

rủi ro đối với an toàn thực phẩm. Quản lí và đánh giá những rủi ro từ 

vi sinh vật. Các biện pháp thực hành tốt việc ngăn chặn/điều chỉnh thực 

phẩm nhiễm bệnh trong chuỗi cung ứng thực phẩm. 

 

2 2 Theo quy định của HV 



16 

Quản lý côn 

trùng hại cây 

lương thực 

Khái quát chung về  côn trùng hại cây lương thực trên thế giới và Việt 

Nam; Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến sự thay đối vai trò và vị 

trí của tập đoàn côn trùng hại cây lương thực gây hại quan trọng, tình 

hình thực tế (theo từng nhóm cây trồng) về quản lý sâu hại cây lương 

thực 

 

3 2 Theo quy định của HV 

17 

Quản lý bệnh hại 

cây lương thực 

Quản lý bệnh nấm hại lúa; Quản lý bệnh vi khuẩn hại lúa; Quản lý 

bệnh virus hại lúa; Quản lý bệnh nấm hại ngô; Quản lý bệnh vi khuẩn 

hại ngô; Quản lý bệnh virus hại ngô; Quản lý bệnh hại sắn. 

3 2 Theo quy định của HV 

18 

Quản lý côn 

trùng hại rau 

Thực trạng và các giải pháp được sử dụng trong quản lý côn trùng hại 

rau trên thế giới và Việt Nam; Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái 

đến sự phát sinh, phát triển của côn trùng hại rau có ý nghĩa kinh tế; 

Tổ chức xây dựng quản lý côn trùng hại rau quan trọng theo hướng 

sản xuất rau an toàn; tình hình thực tế (theo từng nhóm cây trồng) về 

quản lý sâu hại cây rau 

2 2 Theo quy định của HV 

19 

Quản lý côn 

trùng hại cây ăn 

quả 

Đánh giá hiện trạng xu thế và các biện pháp đã sử dụng trong giám sát; 

quản lý côn trùng hại chính trên cây ăn quả trên thế giới và Việt Nam; 

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh,gây hại của các loài 

côn trùng chủ yếu; tình hình thực tế (theo từng nhóm cây trồng) về 

quản lý sâu hại cây ăn quả 

 

2 2 Theo quy định của HV 

20 

Quản lý côn 

trùng hại cây 

công nghiệp 

Khái quát chung về côn trùng hại cây công nghiệp (cây công nghiệp 

ngắn ngày và cây công nghiệp dài ngày); vai trò và vị trí tập đoàn côn 

trùng hại cây công nghiệp; Các biện pháp được sử dụng trong quản lý  

các loài côn trùng gây hại quan trọng cây công nghiệp trên thế giới và 

Việt Nam; tình hình thực tế (theo từng nhóm cây trồng) về quản lý sâu 

hại cây công nghiệp 

 

2 2 Theo quy định của HV 



21 

Quản lý bệnh hại 

rau 

Quản lý bệnh hại rau do virus; Quản lý bệnh hại cây rau do nấm 

(nhóm hại phần trên mặt đất); Quản lý bệnh hại cây rau do nấm 

(nhóm hại phần gốc rễ); Quản lý bệnh hại cây rau do vi khuẩn; Quản 

lý bệnh hại cây rau do tuyến trùng 

2 2 Theo quy định của HV 

22 

Quản lý bệnh hại 

cây ăn quả 

Quản lý bệnh hại cây ăn quả do virus; Quản lý bệnh hại cây cây ăn 

quả do nấm; Quản lý bệnh hại cây cây ăn quả do vi khuẩn; Quản lý 

bệnh hại cây cây ăn quả do vi khuẩn. 

2 2 Theo quy định của HV 

23 

Quản lý bệnh hại 

cây công nghiệp 

Quản lý bệnh hại cà phê; Quản lý bệnh hại chè; Quản lý bệnh hại hồ 

tiêu; Quản lý bệnh hại cao su; Quản lý bệnh hại mía; Quản lý bệnh 

hại bông 

2 2 Theo quy định của HV 

24 

Quản lý côn 

trùng hại nông 

sản sau thu hoạch 

Mối quan hệ giữa Côn trùng ( sâu mọt kho) gây hại nông sản sau thu 

hoạch với các yếu tố của hệ sinh thái kho nông sản; Sự xâm nhiễm của 

các loài côn trùng chủ yếu hại các sản phẩm nông sản sau thu hoạch; 

Hệ thống định loại những loài côn trùng chủ yếu  hại NS STH;  Hệ 

thống biện pháp quản lý côn trùng hại nông sản sau thu hoạch phục vụ 

sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản; Quản lý côn trùng hại ngũ 

cốc, đậu đỗ ; Quản lý côn trùng hại kho dược liệu; Quản lý côn trùng 

hại nhóm ruồi đục quả 

 

2 2 Theo quy định của HV 

25 

Quản lý bệnh hại 

nông sản sau thu 

hoạch 

Thực trạng và tổn thất của nông sản sau thu hoạch; Bệnh Nấm gây 

hại nông sản sau thu hoạch; Bệnh Vi khuẩn gây hại nông sản sau thu 

hoạch; Bệnh tuyến trùng gây hại nông sản sau thu hoạch; Mối quan 

hệ giữa tác nhân gây bệnh, nông sản sau thu hoạch và môi trường’; 

Kiểm tra giám định và quản lí bệnh hại bệnh hại nông sản STH 

2 2 Theo quy định của HV 

26 

Dịch tễ học sâu 

hại 

Khái niệm cơ bản về Dịch tễ học sâu hại, Sâu hại và tình hình gây hại 

của chúng,Biến động số lượng của sâu hại cây và các yếu tố sinh thái 

ảnh hưởng, Phương pháp nghiên cứu Dịch tễ học sâu hại, Nghiên cứu 

một số trận dịch do sâu hại cho cây trồng, cây rừng và  các biện pháp 

2 3 Theo quy định của HV 



khống chế. Biện pháp ngăn ngừa và hạn chế tác hại của một trận dịch 

gây nên do dịch hại cho cây trồng, cây rừng 

 

27 

Bệnh hạt giống 

nâng cao 

Y nghia KT của BHG; Bệnh Nấm gây hại và truyền qua hạt giống; 

Bệnh Vi khuẩn gây hại và truyền qua hạt giống; Bệnh virus, viroid và 

tuyến trùng gây hại và truyền qua hạt giống; Mối quan hệ giữa tác 

nhân gây bệnh, hạt giống và môi trường; Kiểm tra sức khoẻ hạt giống  

và quản lí bệnh hại hạt giống 

2 3 Theo quy định của HV 

28 

Phương pháp 

nghiên cứu côn 

trùng 

Mở đầu;  Phương pháp thu thập côn trùng; Phương pháp nhân nuôi 

nguồn sâu hại; Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái côn 

trùng;  Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh thái côn trùng; 

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng; Phương pháp 

bố trí thí nghiệm phòng trừ 

2 3 Theo quy định của HV 

29 

Phương pháp 

nghiên cứu bệnh 

cây 

Điều tra bệnh hại, thu thập và bảo quản mẫu bệnh hại; Phương pháp 

nghiên cứu nấm hại cây trồng; Phương pháp nghiên cứu virus hại cây 

trồng; Phương pháp nghiên cứu vi khuẩn hại cây trồng; Phương pháp 

nghiên cứu tuyến trùng hại cây trồng 

2 3 Theo quy định của HV 

30 

Khoa học về cỏ 

dại 

Môn học bao gồm các nội dung: Đại cương về cỏ dại và sinh thái học 

cỏ dại; Thuốc trừ cỏ, cơ chế tác động và tính kháng thuốc của cỏ dại 

và cây trồng; Ứng dụng tính cảm nhiễm trong quản lý cỏ dại; Quản lý 

cỏ dại tổng hợp; Nghiên cứu về cỏ dại và xây dựng hệ thống quản lý 

cỏ tổng hợp 

2 3 Theo quy định của HV 

31 

Mối quan hệ đất 

- cây trồng 

Cấu tạo thực vật và sự hấp thu dinh dưỡng của cây trồng; Mối quan 

hệ giữa tính chất vật lý của đất và sự phát triển của cây trồng ; Mối 

quan hệ giữa tính chất hoá học của đất và sự phát triển của cây trồng ; 

Yêu cầu đất đai và các biện pháp canh tác đối với một số cây trồng 

chính;  Mối quan hệ giữa dinh dưỡng đất với năng suất cây trồng và 

chất  lượng nông sản 

2 3 Theo quy định của HV 



32 

Thống kê sinh 

học nâng cao 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về bố trí thí nghiệm một, 

hai và nhiều nhân tố và phương pháp phân tích phương sai kết quả thí 

nghiệm của những kiểu bố trí trên và một số trường hợp mở rộng. Tiếp 

sau đó là kỹ thuật phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính, phi tuyến 

tính. Tên chương:  Thiết kế và phân tích ANOVA cho các kiểu bố trí 

thí nghiệm; Phân tích ANOVA mở rộng; Phân tích tương quan, hồi 

quy. 

 

2 3 Theo quy định của HV 

33 

Chọn giống kháng 

sâu, bệnh và chịu 

các yếu tố ngoại 

cảnh bất thuận 

Học phần này gồm: Đặc điểm di truyền của các đặc tính và tính trạng 

chống chịu với điều kiện bất thuận. Chọn giống chống chịu điều kiện 

bất thuận; Chọn giống chống chịu bất thuận môi trường đất; Chọn 

giống chống chịu bất thuận nhiệt độ; Chọn giống chống chịu côn 

trùng; Chọn giống chống chịu bệnh. 

3 3 Theo quy định của HV 

 

 

 

 

NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NĂM HỌC 2021-

2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá  

1 Triết học  3 
1 

Theo quy định của 

HV 

2 Tiếng Anh   2 
1 

Theo quy định của 

HV 

3 Sinh lý thực vật nâng cao  
2 1 

Theo quy định của 

HV 



4 Di truyền phân tử thực vật 

Cấu trúc ADN và và các phân tích cơ bản, cấu trúc genome 

thực vật; Phân tích genome thực vật bằng các chỉ thị phẩn 

tử và lập bản đồ; Các cấp độ và các cơ chế điều hòa hoạt 

động của gen sinh vật nhân chuẩn; Tách dòng ADN và thiết 

kế các vector chuyển gen, phân tích biểu hiện gen trong các 

hệ thống đánh giá. 

 

3 

1 

Theo quy định của 

HV 

5 
Di truyền tế bào và di 

truyền phát triển 

). Phân tích kiểu nhân; Các biến đổi về cấu trúc và số 

lượng NST. Bộ máy thụ tinh; Phân tích tương đồng 

genome và phân tích lệch bội; Di truyền tế bào xoma thực 

vật; Kiểm soát di truyền các tính trạng ở thực vật; Sự thích 

ứng trong quá trình phát triển cá thể thực vật 

3 

1 

Theo quy định của 

HV 

6 Di truyền quần thể 

Mở đầu; Các quần thể giao phối; Tự phối, cận phối và vô 

phối; Các yếu tố gây biến đổi cấu trúc di truyền của quần 

thể; Kiểm soát hình thành các tái tổ hợp, phân tích đa 

dạng di truyền của các quần thể. Môṭ số khái niêṃ thống 

kê và tính traṇg số lươṇg; Tác đôṇg và hiêụ ứng của gen;  

phương sai; Ước lươṇg các tham số di truyền; Choṇ loc̣; 

Tương tác kiểu gen với môi trường. 

3 

1 

Theo quy định của 

HV 

7 
Bảo tồn, đánh giá và sử 

dụng nguồn gen thực vật 

Đa dạng sinh học, đa dạng di truyền; Thu thập nguồn gen 

thực vật; Bảo tồn In situ; Bảo tồn Ex situ; Đánh giá và sử 

dụng nguồn gen. 

 

3 

1 

Theo quy định của 

HV 

8 Chọn giống phân tử  2 
2 

Theo quy định của 

HV 

9 

Chọn giống kháng sâu, 

bệnh và chịu các yếu tố 

ngoaị cảnh bất thuận 

Đặc điểm di truyền của các đặc tính và tính trạng chống 

chịu với điều kiện bất thuận. Chọn giống chống chịu điều 

kiện bất thuận; Chọn giống chống chịu bất thuận môi 
3 

2 

Theo quy định của 

HV 



trường đất; Chọn giống chống chịu bất thuận nhiệt độ; 

Chọn giống chống chịu côn trùng; Chọn giống chống chịu 

bệnh. 

 

10 
Chọn giống cây trồng nâng 

cao 

Nguồn gen thực vật nâng cao; Sinh sản ở thực vật ứng dụng 

trong chọn giống; Di truyền tính trạng và khai thác trong 

chọn giống; Những phương pháp gây biến dị di truyền; 

Chọn giống cây trồng năng suất cao, chất lượng tốt, chống 

chịu với một số cây trồng quan trọng của Việt Nam. 

 

3 

2 

Theo quy định của 

HV 

11 
Sản xuất giống và công 

nghệ hạt giống nâng cao 

Phương thức sinh sản ở thực vật ứng dụng trong sản xuất 

hạt giống. Thành phần hóa học của hạt. Nảy mầm của hạt. 

Ngủ nghỉ của hạt; Giá trị gieo trồng, sức sống, sức khỏe hạt 

giống. Nguyên lý sản xuất hạt giống; Sản xuất hạt giống ở 

cây tự thụ phấn (hạt giống thuần và giống lai chi tiết với 

một số cây trồng chủ yếu là lúa, cà chua, đậu tương); Sản 

xuất hạt giống ở cây giao phấn (hạt giống thụ phấn tự do và 

giống lai, chi tiết với một số cây trồng chủ yếu như ngô, 

dưa chuột, bắp cải); Sản xuất giống cây sinh sản vô tính 

(nhân giống sạch bệnh, vi nhân giống với một số cây trồng 

chủ yếu như khoai tây, chuối, dứa và một số cây ăn quả, 

hoa, cây cảnh). Chế biến hạt giống.  Kiểm nghiệm cấp 

chứng chỉ hạt giống. 

 

3 

2 

Theo quy định của 

HV 

12 
Quản lý cây trồng tổng 

hợp (ICM) 

Đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của ICM; Quản lý 

tổng hợp đất trồng và dinh dưỡng; Quản lý tổng hợp dịch 

hại; Các vấn đề kinh tế xã hội của quản lý tổng hợp cây 

trồng 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 



13 

Cây ăn quả nâng cao 

Hiện trạng sản xuất, thị truờng, xu thế và chiến lược phát 

triển; cơ sở sinh học và sinh lý sinh trưởng, phát triển, ra 

hoa đậu quả của cây ăn quả; các tiến bộ kỹ thuật mới trong 

thâm canh và sản xuất cây ăn quả hàng hoá. 

 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

14 
Thống kê sinh học nâng 

cao 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về bố trí thí 

nghiệm một, hai và nhiều nhân tố và phương pháp phân 

tích phương sai kết quả thí nghiệm của những kiểu bố trí 

trên và một số trường hợp mở rộng. Tiếp sau đó là kỹ 

thuật phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính, phi tuyến 

tính. 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

15 
Chọn giống cây trồng ngắn 

ngày nâng cao 

Chọn giống lúa; Chọn giống ngô; Chọn giống khoai lang; 

Thực tập. 

 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

16 
Chọn giống cây trồng dài 

ngày nâng cao 

Đặc diểm nông sinh học của nhóm cây trồng dài ngày, 

Chọn giống cây có múi, Chọn giống cây chè, Chọn giống 

cây cà phê, Chọn giống cây xoài, Chọn giống cây nhãn 

vải, Chọn giống cây cao su 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

17 
Chọn giống cây rau nâng 

cao 

Sinh sản, cơ chế kiểm soát thụ phấn, hệ thống sinh sản và 

kỹ thuật lai ở các loài rau; Phương pháp chọn giống các 

loài rau; Phương pháp chọn giống cây họ cà (Solanaceae); 

Phương pháp chọn giống cây rau họ đậu; Phương pháp 

chọn giống cây rau hj bầu bí (Cucurbitaceae); Phương 

pháp chọn giống cây rau họ cải (thập tự) 

(Brassicaceae/Cruciferae); Phương pháp chọn giống cây 

loài rau khác 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

18 Sản xuất cây thuốc chất 

lượng cao 

Tổng quan tình hình sản xuất cây dược liệu,tình hình thị 

trường và chất lượng dược liệu trong những năm gần đây. 
2 

2 

Theo quy định của 

HV 



Triển vọng và phương hướng phát triển dược liệu; Mối quan 

hệ giữa hình thành các hợp chất thiên nhiên với yêu cầu ngoại 

cảnh;.Yêu cầu sinh thái cây thuốc; Ứng dụng tiến bộ khoa 

học trong trồng trọt dược liệu chất lượng cao;  kỹ thuật trồng 

một số loại dược liệu đạt chất lượng cao. 

19 

Phân tích thống kê sinh 

học trong di truyền và 

chọn giống cây trồng 

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng và thu thập số liệu. 

Phương pháp thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và nhân 

tạo. Hướng dẫn sử dụng các chương trình thống kê. Hướng 

dẫn thực hành phân tích và luận giải kết quả. Thực hành. 

 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

20 

Sản xuất hoa thương mại 

Thực trạng sản xuất, triển vọng và phương hướng phát 

triển sản xuất hoa thương mại trên thế giới và Việt Nam; 

ứng dụng và lựa chọn công nghệ để sản xuất các loại hoa 

thương mại trên đồng ruộng; lựa chọn công nghệ, thiết bị 

và hệ thống canh tác hoa trong nhà có mái che. Sản xuất 

một số loại hoa chủ lực trong điều kiện Việt Nam (sản 

xuất hoa có củ, sản xuất hoa lan, sản xuất hoa chậu. 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

21 
Tương tác giữa tác nhân 

gây bệnh và cây trồng 

Cơ sở phân tử tính gây bệnh của tác nhân gây bệnh; Cơ sở 

phân tử của tương tác Gen-đối-Gen giữa tác nhân gây 

bệnh và cây; Ứng dụng tương tác gen-đối-gen trong tạo 

giông kháng bệnh nấm; Ứng dụng tương tác gen-đối-gen 

trong tạo giông kháng bệnh vi khuẩn; Ứng dụng tương tác 

gen-đối-gen trong tạo giông kháng bệnh virus; Tính kháng 

ngang của cây đối với tác nhân gây bệnh; Cơ sở phân tử 

của tính kháng tạo được và ứng dụng 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

22 
Chọn giống cây hoa nâng 

cao 

Vị trí cây hoa và nhiệm vụ của chọn giống hoa; Chọn 

giống hoa hồng (Rosa L.); Chọn giống hoa cúc 

(Chrysantemum); Chọn giống hoa Lay ơn; Chọn giống 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 



hoa đồng tiền; Chọn giống hoa lan; Chọn giống cây hoa 

khác. 

23 
Seminar trong di truyền và 

chọn giống cây trồng 

 
2 

2 

Theo quy định của 

HV 

24 Cây rau nâng cao 

Thực trạng ngành sản xuất rau ở Việt Nam: tiềm năng, 

thách thức và xu thế phát triển trong bối cảnh toàn cầu 

hoá”; Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây rau; Sản xuất 

rau an toàn và GAP; Sản xuất rau ứng dụng công nghệ 

cao; Kỹ thuật sản xuất hạt rau lai; Xử lý sau thu hoạch sản 

phẩm rau; Kinh tế và thị trường ngành rau 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

25 Canh tác bền vững 

Quan điểm về canh tác bền vững; Tác động của nông 

nghiệp công nghiệp hoá đến tính bền vững của hệ thống. 

Đặc điểm của canh tác nhiệt đới; Các hệ thống canh tác bền 

vững ở khí hậu nhiệt đới ẩm; Vai trò của canh tác hữu cơ 

trong phát triển nông nghiệp bền vững;  Hệ thống cây trồng 

và luân canh cây trồng; Các hệ thống làm đất hợp lý nhằm 

kết hợp hài hoà giữa  khai thác và bảo vệ đất trong nông 

nghiệp. 

 

2 

2 

Theo quy định của 

HV 

26 
Dinh dưỡng khoáng cây 

trồng nâng cao 

Phân loại chất dinh dưỡng, tương tác chất khoáng trong 

cây và khái niệm cân đối dinh dưỡng. Chức năng của 

nguyên tố vệt đối với sinh vật và khái niệm kim loại nặng, 

sản xuất nông sản an toàn, nông nghiệp hữu cơ hiện đại. 

Chiến lược dinh dưỡng cây trồng tổng hợp đối với việc ổn 

định độ phì và đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho 

người tiêu dùng 

2 

3 

Theo quy định của 

HV 

27 
Sinh thái nông nghiệp và 

bảo vệ môi trường 

Khái niệm chung về sinh thái học ứng dụng; Ứng dụng 

sinh thái học trong phát triển nông nghiệp bền vững; Quản 
2 

3 

Theo quy định của 

HV 



lý, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Quản lý ô 

nhiễm, bảo vệ môi trường. 

28 
Phát triển nông thôn nâng 

cao 

 
2 

3 

Theo quy định của 

HV 

29 
An toàn thực phẩm nâng 

cao 

Các khái niệm về an toàn thực phẩm; Nguyên nhân ảnh 

hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và các biện pháp 

phòng trừ; An toàn thực phẩm liên quan đến xu thế phát 

triển KHCN mới; An toàn thực phẩm trong  chuỗi sản 

xuất và chế biến rau quả; An toàn thực phẩm trong  chuỗi 

sản xuất và chế biến thịt, trứng, sữa; An toàn thực phẩm 

trong nuôi trồng và chế biến thủy sản; Chương trình, hệ 

thống, văn bản pháp quy về an toàn vệ sinh thực phẩm – 

Các tiêu chuẩn thực phẩm; Seminar. 

2 

3 

Theo quy định của 

HV 

 

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NĂM HỌC 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá  

1 Triết học  3 1 
Theo quy định của 

HV 

2 Tiếng Anh  2 1 
Theo quy định của 

HV 

3 Sinh lý thực vật nâng cao 

Cơ chế các quá trình sinh lý trong cây tác động đến sinh 

trưởng phát triển và năng suất cây trồng: Cơ chế của quá 

trình xâm nhập nước và chất khoáng vào cây, cơ chế trao đổi 

năng lượng và trao đổi chất trong quang hợp và hô hấp, cơ 

chế tác động của chất điều tiết sinh trưởng, cơ chế tác động 

2 1 

Theo quy định của 

HV 



của hệ phytocrom đến sự ra hoa và phát sinh hình thái khác. 

4 
Chọn giống cây trồng nâng 

cao 

Nguồn gen thực vật nâng cao; Sinh sản ở thực vật ứng 

dụng trong chọn giống; Di truyền tính trạng và khai thác 

trong chọn giống; Những phương pháp gây biến dị di 

truyền; Chọn giống cây trồng năng suất cao, chất lượng tốt, 

chống chịu với một số cây trồng quan trọng của Việt Nam 

3 1 

Theo quy định của 

HV 

5 
Thống kê sinh học nâng 

cao 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về bố trí thí 

nghiệm một, hai và nhiều nhân tố và phương pháp phân 

tích phương sai kết quả thí nghiệm của những kiểu bố trí 

trên và một số trường hợp mở rộng. Tiếp sau đó là kỹ thuật 

phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính, phi tuyến tính 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

6 Cây ăn quả nâng cao 

Hiện trạng sản xuất, thị truờng, xu thế và chiến lược phát 

triển; cơ sở sinh học và sinh lý sinh trưởng, phát triển, ra hoa 

đậu quả của cây ăn quả; các tiến bộ kỹ thuật mới trong thâm 

canh và sản xuất cây ăn quả hàng hoá. 

 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

7 Sản xuất hoa thương mại 

Thực trạng sản xuất, triển vọng và phương hướng phát 

triển sản xuất hoa thương mại trên thế giới và Việt Nam; 

ứng dụng và lựa chọn công nghệ để sản xuất các loại hoa 

thương mại trên đồng ruộng; lựa chọn công nghệ, thiết bị 

và hệ thống canh tác hoa trong nhà có mái che. Sản xuất 

một số loại hoa chủ lực trong điều kiện Việt Nam (sản xuất 

hoa có củ, sản xuất hoa lan, sản xuất hoa chậu. 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

8 
Cây lấy hạt trên cạn nâng 

cao 

Hiện trạng và xu thế phát triển cây lấy hạt trên cạn; Cơ sở 

sinh lý của quá trình hình thành năng suất và chất lượng cây 

lấy hạt trên cạn; Mối quan hệ  giữa quang hợp, hô hấp va 

tích lũy hydratcacbon với năng suất hạt; Ảnh hưởng của 

điều kiện sinh thái tới sinh trưởng và hình thanh năng suất 

2 1 

Theo quy định của 

HV 



cây lấy hạt; Đồng hoá dinh dưỡng của cây lấy hạt trên cạn; 

Sinh lý quần thể năng suất của cây lấy hạt trên cạn; Các tiến 

bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây lấy hạt trên cạn. 

9 Cây lúa nâng cao 

Hiện trạng và xu thế phát triển cây lúa; Cơ sở sinh lý của 

quá trình hình thành năng suất và chất lượng cây lúa; Ảnh 

hưởng các yếu tố ngoại cảnh với năng suất và phẩm chất hạt 

của cây lúa; Đồng hóa dinh dưỡng của cây lúa; Sinh lý quần 

thể năng suất của cây lúa; Các tiến bộ kỹ thuật mới trong 

sản xuất lúa 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

10 Cây rau nâng cao 

Thực trạng ngành sản xuất rau ở Việt Nam: tiềm năng, 

thách thức và xu thế phát triển trong bối cảnh toàn cầu 

hoá”; Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây rau; Sản xuất 

rau an toàn và GAP; Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao; 

Kỹ thuật sản xuất hạt rau lai; Xử lý sau thu hoạch sản 

phẩm rau; Kinh tế và thị trường ngành rau 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

11 Cây công nghiệp dài ngày 

Cây chè, cây cà phê, cây cao su, cây điều, cây hồ tiêu; Yêu 

cầu chất lượng nguyên liệu và công nghệ chế biến các sản 

phẩm; Đặc điểm sinh học; Yêu cầu sinh thái; Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nguyên liệu các 

cây công nghiệp dài ngày 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

12 Cây lấy củ nâng cao 

Hiện trạng và xu thế phát triển cây lấy củ và tài nguyên di 

truyền thực vật về cây lương thực lẩy củ; Cơ sở sinh lý của 

quá trình hình thành năng suất và chất lượng cây lấy củ; 

Ảnh hưởng các yếu tố ngoại cảnh với năng suất và phẩm 

chất hạt của cây lấy củ; Đồng hóa dinh dưỡng của cây lấy 

củ; Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lấy củ 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

13 
Sản xuất cây thuốc chất 

lượng cao 

Tổng quan tình hình sản xuất cây dược liệu,tình hình thị 

trường và chất lượng dược liệu trong những năm gần đây. 
2 2 

Theo quy định của 

HV 



Triển vọng và phương hướng phát triển dược liệu; Mối quan 

hệ giữa hình thành các hợp chất thiên nhiên với yêu cầu ngoại 

cảnh;.Yêu cầu sinh thái cây thuốc; Ứng dụng tiến bộ khoa 

học trong trồng trọt dược liệu chất lượng cao;  kỹ thuật trồng 

một số loại dược liệu đạt chất lượng cao. 

 

14 
Quản lý cây trồng tổng 

hợp (ICM) 

Đặc trưng và các nguyên tắc  cơ bản của ICM; Quản lý 

tổng hợp đất trồng và dinh dưỡng; Quản lý tổng hợp dịch 

hại; Các vấn đề kinh tế xã hội của quản lý tổng hợp cây 

trồng 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

15 Mối quan hệ đất- cây trồng 

Cấu tạo thực vật và sự hấp thu dinh dưỡng của cây trồng; 

Mối quan hệ giữa tính chất vật lý của đất và cây trồng; Các 

tính chất hoá học và sự phát triển cây trồng; Sự hấp thu dinh 

dưỡng và chất  lượng nông sản. 

 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

16 Di truyền quần thể 

Mở đầu; Các quần thể giao phối; Tự phối, cận phối và vô 

phối; Các yếu tố gây biến đổi cấu trúc di truyền của quần 

thể; Kiểm soát hình thành các tái tổ hợp, phân tích đa dạng 

di truyền của các quần thể 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

17 
Sản xuất giống và công 

nghệ hạt giống nâng cao 

Phương thức sinh sản ở thực vật ứng dụng trong sản xuất 

hạt giống. Thành phần hóa học của hạt. Nảy mầm của hạt. 

Ngủ nghỉ của hạt; Giá trị gieo trồng, sức sống, sức khỏe hạt 

giống. Nguyên lý sản xuất hạt giống; Sản xuất hạt giống ở 

cây tự thụ phấn (hạt giống thuần và giống lai chi tiết với 

một số cây trồng chủ yếu là lúa, cà chua, đậu tương); Sản 

xuất hạt giống ở cây giao phấn (hạt giống thụ phấn tự do và 

giống lai, chi tiết với một số cây trồng chủ yếu như ngô, 

3 2 

Theo quy định của 

HV 



dưa chuột, bắp cải); Sản xuất giống cây sinh sản vô tính 

(nhân giống sạch bệnh, vi nhân giống với một số cây trồng 

chủ yếu như khoai tây, chuối, dứa và một số cây ăn quả, 

hoa, cây cảnh). Chế biến hạt giống.  Kiểm nghiệm cấp 

chứng chỉ hạt giống 

18 Hệ thống nông nghiệp 

Học phần này bao gồm: Khái niệm về lý thuyết hệ thống, 

hệ thống nông nghiệp, các loại hình hệ thống canh tác, phát 

triển nông nghiệp bền vững và các phương pháp nghiên 

cứu phát triển nông nghiệp 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

19 
Sinh thái nông nghiệp và 

bảo vệ môi trường 

Khái niệm chung về sinh thái học ứng dụng; Ứng dụng 

sinh thái học trong phát triển nông nghiệp bền vững; Quản 

lý, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Quản lý ô 

nhiễm, bảo vệ môi trường. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

20 
Quản lý cây trồng tổng 

hợp (ICM) 

Đặc trưng và các nguyên tắc  cơ bản của ICM; Quản lý 

tổng hợp đất trồng và dinh dưỡng; Quản lý tổng hợp dịch 

hại; Các vấn đề kinh tế xã hội của quản lý tổng hợp cây 

trồng 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

21 

Phương pháp nghiên cứu 

và trình bày các công trình 

nghiên cứu 

Học phần này bao gồm: Các khái niệm cơ bản về khoa học, 

phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc điểm, các loại hình 

nghiên cứu khoa học, các bước nghiên cứu khoa học, một 

số phương pháp nghiên cứu khoa học; Hướng dẫn xây 

dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, đề cương luận văn 

thạc sĩ và tiến sĩ; Công bố kết quả nghiên cứu 2 

3 

Theo quy định của 

HV 

22 Khoa học cỏ dại 

Đại cương về cỏ dại và sinh thái học cỏ dại; Quản lý 

cỏ dại bằng biện pháp hóa học; Quản lý cỏ dại bằng biện 

pháp phi hóa học; Quản lý cỏ dại trên một số cây trồng; 

Phương pháp nghiên cứu về cỏ dại  

2 3 

Theo quy định của 

HV 



 

23 
Công nghệ sinh học thực 

vật ứng dụng 

Người học sẽ được cung cấp những kiến thức cập nhật nhất 

về nguyên lý và các ứng dụng của các lĩnh vực CNSH hiện 

đại. Vì sao thế kỷ đương đại là thế kỷ của CNSH? Tế bào 

là công cụ sản xuất và thử nghiệm của CNSH. Các lĩnh vực 

của CNSH hiện đại (CNSH phân tử), nguyên lý và ứng 

dụng: công nghệ gen; công nghệ tế bào thực vật; CNSH 

protein và enzym. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

24 
Phát triển nông thôn nâng 

cao 

Tổng quan về phát triển nông thôn: kiến thức cơ bản của 

trình độ đại học; quản lý phát triển nông thôn: khái niệm, 

vai trò và các chức năng, nội dung và các phương pháp, 

thực tiễn quản lý PTNT của Việt Nam; nghiên cứu phát 

triển nông thôn: khái niệm, vai trò, phương pháp và hệ 

thống tổ chức nghiên cứu PTNT của Việt Nam. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

25 
An toàn thực phẩm nâng 

cao 

Các khái niệm về an toàn thực phẩm; Nguyên nhân ảnh 

hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và các biện pháp 

phòng trừ; An toàn thực phẩm liên quan đến xu thế phát triển 

KHCN mới; An toàn thực phẩm trong  chuỗi sản xuất và chế 

biến rau quả; An toàn thực phẩm trong  chuỗi sản xuất và chế 

biến thịt, trứng, sữa; An toàn thực phẩm trong nuôi trồng và 

chế biến thủy sản; Chương trình, hệ thống, văn bản pháp quy 

về an toàn vệ sinh thực phẩm – Các tiêu chuẩn thực phẩm; 

Seminar. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

26 
Bảo tồn, đánh giá và sử 

dụng nguồn gen thực vật 

Các phương pháp hóa sinh, phân tử và tế bào để mô tả, đánh 

giá, sử dụng và phân loại nguồn tài nguyên di truyền thực 

vật. Chiến lược quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 



27 Canh tác bền vững 

Quan điểm về canh tác bền vững; Tác động của nông nghiệp 

công nghiệp hoá đến tính bền vững của hệ thống. Đặc điểm 

của canh tác nhiệt đới; Các hệ thống canh tác bền vững ở khí 

hậu nhiệt đới ẩm; Vai trò của canh tác hữu cơ trong phát 

triển nông nghiệp bền vững;  Hệ thống cây trồng và luân 

canh cây trồng; Các hệ thống làm đất hợp lý nhằm kết hợp 

hài hoà giữa  khai thác và bảo vệ đất trong nông nghiệp. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

28 
Bệnh hại cây trồng có 

nguồn gốc trong đất 

Các khái niệm, định nghĩa về tác nhân gây bệnh gây bệnh 

có nguồn gốc trong đất, sinh thái học đất, mối quan hệ giữa 

các sinh vật trong đất. Đặc điểm bảo tồn, lan truyền và phát 

sinh phát triển của tác nhân gây bệnh có nguồn gốc trong 

đất. Nguyên lý phòng trừ bệnh hại cây trồng có nguồn gốc 

trong đất một cách hiệu quả, kinh tế, an toàn và bền vững. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

29 

Công nghệ vi sinh vật 

trong sx nông nghiệp và 

cải tạo đất 

Lịch sử và thành tựu của công nghệ vi sinh vật trong  ngành 

nông nghiệp. Công nghệ vi sinh vật trong thế kỷ XXI. Cơ sở 

khoa học của công nghệ VSV. Những nguyên tắc cơ bản 

nuôi cấy VSV công nghiệp. Công nghệ VSV sản xuất chế 

phẩm cải tạo đất trồng trọt. Công nghệ VSV trong sản xuất 

phân bón làm dinh dưỡng cho cây trồng. Công nghệ VSV 

trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Công nghệ 

sinh học trong xử lý nước thải dùng làm nước tưới trong 

nông nghiệp. Học phần học trước: Không. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

30 
Dinh dưỡng khoáng cây 

trồng nâng cao 

Phân loại chất dinh dưỡng, tương tác chất khoáng trong cây 

và khái niệm cân đối dinh dưỡng. Chức năng của nguyên tố 

vệt đối với sinh vật và khái niệm kim loại nặng, sản xuất 

nông sản an toàn, nông nghiệp hữu cơ hiện đại. Chiến lược 

2 3 

Theo quy định của 

HV 



dinh dưỡng cây trồng tổng hợp đối với việc ổn định độ phì 

và đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu 

dùng 

31 
Cây công nghiệp ngắn 

ngày 

Hiện trạng và xu thế phát triển sản xuất các cây công nghiệp 

ngắn ngày; Cơ sở sinh lý của quá trình hình thành năng suất 

và chất lượng của một số cây công nghiệp ngắn ngày; Quan 

hệ giữa các yếu tố ngoại cảnh (khí hậu, dinh dưỡng) với năng 

suất và phẩm chất của các nhóm cây công ngiệp ngắn ngày; 

Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây công nghiệp 

ngắn ngày, tổ chức, quản lý kỹ thuật sản xuất một số cây 

công nghiệp ngắn ngày đạt năng suất và hiệu quả cao  (mía, 

bông, cói, thuốc lá…). 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

32 
Biến đổi khí hậu và môi 

trường 

Giới thiệu về khí hậu và biến đổi khí hậu; Biểu hiện biến đổi 

khí hậu hiện tại và trong quá khứ; Dự báo biến đổi khí hậu; 

Tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường, các lĩnh vực 

sản xuất và đời sống con người; Giải pháp thích ứng và giảm 

thiểu biến đổi khí hậu; Các công cụ phân tích xu thế biến đổi 

khí hậu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp 

giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

3 3 

Theo quy định của 

HV 

33 
Marketing nông nghiệp 

nâng cao 

Những kiến thức cơ sở của Marketing nông nghiệp; Một số 

tổ chức Marketing thực phẩm; Tổ chức thị trường thực 

phẩm; Phát triển thị trường và tăng cầu hàng hóa; Thị trường 

và năng lực mặc cả; Tiêu chuẩn hóa, phân loại và vận 

chuyển; Marketing một số nông sản hàng hóa. 

 

2 3 Theo quy định của 

HV 

 

 

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2021-2022 

 



STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá  

1 Triết học  3 1 
Theo quy định của 

HV 

2 Tiếng Anh  2 1 
Theo quy định của 

HV 

3 Sinh lý thực vật nâng cao 

Cơ chế các quá trình sinh lý trong cây tác động đến sinh 

trưởng phát triển và năng suất cây trồng: Cơ chế của quá trình 

xâm nhập nước và chất khoáng vào cây, cơ chế trao đổi năng 

lượng và trao đổi chất trong quang hợp và hô hấp, cơ chế tác 

động của chất điều tiết sinh trưởng, cơ chế tác động của hệ 

phytocrom đến sự ra hoa và phát sinh hình thái khác. 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

4 
Chọn giống cây trồng 

nâng cao 

Nguồn gen thực vật nâng cao; Sinh sản ở thực vật ứng dụng 

trong chọn giống; Di truyền tính trạng và khai thác trong 

chọn giống; Những phương pháp gây biến dị di truyền; 

Chọn giống cây trồng năng suất cao, chất lượng tốt, chống 

chịu với một số cây trồng quan trọng của Việt Nam 

3 1 

Theo quy định của 

HV 

5 
Thống kê sinh học nâng 

cao 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về bố trí thí 

nghiệm một, hai và nhiều nhân tố và phương pháp phân tích 

phương sai kết quả thí nghiệm của những kiểu bố trí trên và 

một số trường hợp mở rộng. Tiếp sau đó là kỹ thuật phân 

tích tương quan, hồi quy tuyến tính, phi tuyến tính 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

6 Cây ăn quả nâng cao 
Hiện trạng sản xuất, thị truờng, xu thế và chiến lược phát 

triển; cơ sở sinh học và sinh lý sinh trưởng, phát triển, ra hoa 2 1 
Theo quy định của 

HV 



đậu quả của cây ăn quả; các tiến bộ kỹ thuật mới trong thâm 

canh và sản xuất cây ăn quả hàng hoá. 

 

7 Sản xuất hoa thương mại 

Thực trạng sản xuất, triển vọng và phương hướng phát triển 

sản xuất hoa thương mại trên thế giới và Việt Nam; ứng 

dụng và lựa chọn công nghệ để sản xuất các loại hoa thương 

mại trên đồng ruộng; lựa chọn công nghệ, thiết bị và hệ 

thống canh tác hoa trong nhà có mái che. Sản xuất một số 

loại hoa chủ lực trong điều kiện Việt Nam (sản xuất hoa có 

củ, sản xuất hoa lan, sản xuất hoa chậu. 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

8 
Cây lấy hạt trên cạn nâng 

cao 

Hiện trạng và xu thế phát triển cây lấy hạt trên cạn; Cơ sở 

sinh lý của quá trình hình thành năng suất và chất lượng cây 

lấy hạt trên cạn; Mối quan hệ  giữa quang hợp, hô hấp va 

tích lũy hydratcacbon với năng suất hạt; Ảnh hưởng của 

điều kiện sinh thái tới sinh trưởng và hình thanh năng suất 

cây lấy hạt; Đồng hoá dinh dưỡng của cây lấy hạt trên cạn; 

Sinh lý quần thể năng suất của cây lấy hạt trên cạn; Các tiến 

bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây lấy hạt trên cạn. 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

9 Cây lúa nâng cao 

Hiện trạng và xu thế phát triển cây lúa; Cơ sở sinh lý của quá 

trình hình thành năng suất và chất lượng cây lúa; Ảnh hưởng 

các yếu tố ngoại cảnh với năng suất và phẩm chất hạt của cây 

lúa; Đồng hóa dinh dưỡng của cây lúa; Sinh lý quần thể năng 

suất của cây lúa; Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa 

2 1 

Theo quy định của 

HV 

10 Cây rau nâng cao 

Thực trạng ngành sản xuất rau ở Việt Nam: tiềm năng, thách 

thức và xu thế phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá”; Yêu 

cầu điều kiện ngoại cảnh của cây rau; Sản xuất rau an toàn 

và GAP; Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao; Kỹ thuật sản 

2 2 

Theo quy định của 

HV 



xuất hạt rau lai; Xử lý sau thu hoạch sản phẩm rau; Kinh tế 

và thị trường ngành rau 

11 Cây công nghiệp dài ngày 

Cây chè, cây cà phê, cây cao su, cây điều, cây hồ tiêu; Yêu 

cầu chất lượng nguyên liệu và công nghệ chế biến các sản 

phẩm; Đặc điểm sinh học; Yêu cầu sinh thái; Kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nguyên liệu các cây công 

nghiệp dài ngày 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

12 Cây lấy củ nâng cao 

Hiện trạng và xu thế phát triển cây lấy củ và tài nguyên di 

truyền thực vật về cây lương thực lẩy củ; Cơ sở sinh lý của 

quá trình hình thành năng suất và chất lượng cây lấy củ; Ảnh 

hưởng các yếu tố ngoại cảnh với năng suất và phẩm chất hạt 

của cây lấy củ; Đồng hóa dinh dưỡng của cây lấy củ; Các tiến 

bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lấy củ 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

13 
Sản xuất cây thuốc chất 

lượng cao 

Tổng quan tình hình sản xuất cây dược liệu,tình hình thị trường 

và chất lượng dược liệu trong những năm gần đây. Triển vọng 

và phương hướng phát triển dược liệu; Mối quan hệ giữa hình 

thành các hợp chất thiên nhiên với yêu cầu ngoại cảnh;.Yêu cầu 

sinh thái cây thuốc; Ứng dụng tiến bộ khoa học trong trồng 

trọt dược liệu chất lượng cao;  kỹ thuật trồng một số loại dược 

liệu đạt chất lượng cao. 

 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

14 
Quản lý cây trồng tổng 

hợp (ICM) 

Đặc trưng và các nguyên tắc  cơ bản của ICM; Quản lý tổng 

hợp đất trồng và dinh dưỡng; Quản lý tổng hợp dịch hại; 

Các vấn đề kinh tế xã hội của quản lý tổng hợp cây trồng 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

15 
Mối quan hệ đất- cây 

trồng 

Cấu tạo thực vật và sự hấp thu dinh dưỡng của cây trồng; Mối 

quan hệ giữa tính chất vật lý của đất và cây trồng; Các tính 
2 2 

Theo quy định của 

HV 



chất hoá học và sự phát triển cây trồng; Sự hấp thu dinh dưỡng 

và chất  lượng nông sản. 

 

16 Di truyền quần thể 

Mở đầu; Các quần thể giao phối; Tự phối, cận phối và vô 

phối; Các yếu tố gây biến đổi cấu trúc di truyền của quần 

thể; Kiểm soát hình thành các tái tổ hợp, phân tích đa dạng 

di truyền của các quần thể 

2 2 

Theo quy định của 

HV 

17 
Sản xuất giống và công 

nghệ hạt giống nâng cao 

Phương thức sinh sản ở thực vật ứng dụng trong sản xuất hạt 

giống. Thành phần hóa học của hạt. Nảy mầm của hạt. Ngủ 

nghỉ của hạt; Giá trị gieo trồng, sức sống, sức khỏe hạt 

giống. Nguyên lý sản xuất hạt giống; Sản xuất hạt giống ở 

cây tự thụ phấn (hạt giống thuần và giống lai chi tiết với một 

số cây trồng chủ yếu là lúa, cà chua, đậu tương); Sản xuất 

hạt giống ở cây giao phấn (hạt giống thụ phấn tự do và 

giống lai, chi tiết với một số cây trồng chủ yếu như ngô, dưa 

chuột, bắp cải); Sản xuất giống cây sinh sản vô tính (nhân 

giống sạch bệnh, vi nhân giống với một số cây trồng chủ yếu 

như khoai tây, chuối, dứa và một số cây ăn quả, hoa, cây 

cảnh). Chế biến hạt giống.  Kiểm nghiệm cấp chứng chỉ hạt 

giống 

3 2 

Theo quy định của 

HV 

18 Hệ thống nông nghiệp 

Học phần này bao gồm: Khái niệm về lý thuyết hệ thống, hệ 

thống nông nghiệp, các loại hình hệ thống canh tác, phát 

triển nông nghiệp bền vững và các phương pháp nghiên cứu 

phát triển nông nghiệp 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

19 
Sinh thái nông nghiệp và 

bảo vệ môi trường 

Khái niệm chung về sinh thái học ứng dụng; Ứng dụng sinh 

thái học trong phát triển nông nghiệp bền vững; Quản lý, 

khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Quản lý ô 

nhiễm, bảo vệ môi trường. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 



20 
Quản lý cây trồng tổng 

hợp (ICM) 

Đặc trưng và các nguyên tắc  cơ bản của ICM; Quản lý tổng 

hợp đất trồng và dinh dưỡng; Quản lý tổng hợp dịch hại; 

Các vấn đề kinh tế xã hội của quản lý tổng hợp cây trồng 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

21 

Phương pháp nghiên cứu 

và trình bày các công trình 

nghiên cứu 

Học phần này bao gồm: Các khái niệm cơ bản về khoa học, 

phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc điểm, các loại hình 

nghiên cứu khoa học, các bước nghiên cứu khoa học, một số 

phương pháp nghiên cứu khoa học; Hướng dẫn xây dựng 

thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, đề cương luận văn thạc sĩ 

và tiến sĩ; Công bố kết quả nghiên cứu 2 

3 

Theo quy định của 

HV 

22 Khoa học cỏ dại 

Đại cương về cỏ dại và sinh thái học cỏ dại; Quản lý 

cỏ dại bằng biện pháp hóa học; Quản lý cỏ dại bằng biện pháp 

phi hóa học; Quản lý cỏ dại trên một số cây trồng; Phương 

pháp nghiên cứu về cỏ dại  

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

23 
Công nghệ sinh học thực 

vật ứng dụng 

Người học sẽ được cung cấp những kiến thức cập nhật nhất 

về nguyên lý và các ứng dụng của các lĩnh vực CNSH hiện 

đại. Vì sao thế kỷ đương đại là thế kỷ của CNSH? Tế bào là 

công cụ sản xuất và thử nghiệm của CNSH. Các lĩnh vực 

của CNSH hiện đại (CNSH phân tử), nguyên lý và ứng 

dụng: công nghệ gen; công nghệ tế bào thực vật; CNSH 

protein và enzym. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

24 
Phát triển nông thôn nâng 

cao 

Tổng quan về phát triển nông thôn: kiến thức cơ bản của 

trình độ đại học; quản lý phát triển nông thôn: khái niệm, vai 

trò và các chức năng, nội dung và các phương pháp, thực 

tiễn quản lý PTNT của Việt Nam; nghiên cứu phát triển 

nông thôn: khái niệm, vai trò, phương pháp và hệ thống tổ 

chức nghiên cứu PTNT của Việt Nam. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 



25 
An toàn thực phẩm nâng 

cao 

Các khái niệm về an toàn thực phẩm; Nguyên nhân ảnh hưởng 

đến an toàn vệ sinh thực phẩm và các biện pháp phòng trừ; 

An toàn thực phẩm liên quan đến xu thế phát triển KHCN 

mới; An toàn thực phẩm trong  chuỗi sản xuất và chế biến rau 

quả; An toàn thực phẩm trong  chuỗi sản xuất và chế biến thịt, 

trứng, sữa; An toàn thực phẩm trong nuôi trồng và chế biến 

thủy sản; Chương trình, hệ thống, văn bản pháp quy về an 

toàn vệ sinh thực phẩm – Các tiêu chuẩn thực phẩm; Seminar. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

26 
Bảo tồn, đánh giá và sử 

dụng nguồn gen thực vật 

Các phương pháp hóa sinh, phân tử và tế bào để mô tả, đánh 

giá, sử dụng và phân loại nguồn tài nguyên di truyền thực vật. 

Chiến lược quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

27 Canh tác bền vững 

Quan điểm về canh tác bền vững; Tác động của nông nghiệp 

công nghiệp hoá đến tính bền vững của hệ thống. Đặc điểm 

của canh tác nhiệt đới; Các hệ thống canh tác bền vững ở khí 

hậu nhiệt đới ẩm; Vai trò của canh tác hữu cơ trong phát triển 

nông nghiệp bền vững;  Hệ thống cây trồng và luân canh cây 

trồng; Các hệ thống làm đất hợp lý nhằm kết hợp hài hoà giữa  

khai thác và bảo vệ đất trong nông nghiệp. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

28 
Bệnh hại cây trồng có 

nguồn gốc trong đất 

Các khái niệm, định nghĩa về tác nhân gây bệnh gây bệnh có 

nguồn gốc trong đất, sinh thái học đất, mối quan hệ giữa các 

sinh vật trong đất. Đặc điểm bảo tồn, lan truyền và phát sinh 

phát triển của tác nhân gây bệnh có nguồn gốc trong đất. 

Nguyên lý phòng trừ bệnh hại cây trồng có nguồn gốc trong 

đất một cách hiệu quả, kinh tế, an toàn và bền vững. 

2 3 

Theo quy định của 

HV 



29 

Công nghệ vi sinh vật 

trong sx nông nghiệp và 

cải tạo đất 

Lịch sử và thành tựu của công nghệ vi sinh vật trong  ngành 

nông nghiệp. Công nghệ vi sinh vật trong thế kỷ XXI. Cơ sở 

khoa học của công nghệ VSV. Những nguyên tắc cơ bản nuôi 

cấy VSV công nghiệp. Công nghệ VSV sản xuất chế phẩm 

cải tạo đất trồng trọt. Công nghệ VSV trong sản xuất phân 

bón làm dinh dưỡng cho cây trồng. Công nghệ VSV trong sản 

xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Công nghệ sinh học trong 

xử lý nước thải dùng làm nước tưới trong nông nghiệp. Học 

phần học trước: Không. 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

30 
Dinh dưỡng khoáng cây 

trồng nâng cao 

Phân loại chất dinh dưỡng, tương tác chất khoáng trong cây 

và khái niệm cân đối dinh dưỡng. Chức năng của nguyên tố 

vệt đối với sinh vật và khái niệm kim loại nặng, sản xuất 

nông sản an toàn, nông nghiệp hữu cơ hiện đại. Chiến lược 

dinh dưỡng cây trồng tổng hợp đối với việc ổn định độ phì 

và đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

31 
Cây công nghiệp ngắn 

ngày 

Hiện trạng và xu thế phát triển sản xuất các cây công nghiệp 

ngắn ngày; Cơ sở sinh lý của quá trình hình thành năng suất 

và chất lượng của một số cây công nghiệp ngắn ngày; Quan 

hệ giữa các yếu tố ngoại cảnh (khí hậu, dinh dưỡng) với năng 

suất và phẩm chất của các nhóm cây công ngiệp ngắn ngày; 

Các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cây công nghiệp ngắn 

ngày, tổ chức, quản lý kỹ thuật sản xuất một số cây công 

nghiệp ngắn ngày đạt năng suất và hiệu quả cao  (mía, bông, 

cói, thuốc lá…). 

 

2 3 

Theo quy định của 

HV 

32 
Biến đổi khí hậu và môi 

trường 

Giới thiệu về khí hậu và biến đổi khí hậu; Biểu hiện biến đổi 

khí hậu hiện tại và trong quá khứ; Dự báo biến đổi khí hậu; 

Tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường, các lĩnh vực 
3 3 

Theo quy định của 

HV 



sản xuất và đời sống con người; Giải pháp thích ứng và giảm 

thiểu biến đổi khí hậu; Các công cụ phân tích xu thế biến đổi 

khí hậu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp 

giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

 

33 
Marketing nông nghiệp 

nâng cao 

Những kiến thức cơ sở của Marketing nông nghiệp; Một số 

tổ chức Marketing thực phẩm; Tổ chức thị trường thực phẩm; 

Phát triển thị trường và tăng cầu hàng hóa; Thị trường và năng 

lực mặc cả; Tiêu chuẩn hóa, phân loại và vận chuyển; 

Marketing một số nông sản hàng hóa. 

 

2 3 Theo quy định của 

HV 

34 
Thực tập nghề nghiệp 

nâng cao 

Xác định vị trí, vai trò và hoạt động nghề nghiệp trong các 

tình huống nghề nghiệp của học viên. Phân tích cơ cấu tổ 

chức, lĩnh vực hoạt động, kết quả hoạt động và phương hướng 

hoạt động của của một cơ quan/doanh nghiệp có hoạt động về 

sản xuất cây trồng nông nghiệp. Thực hành các kỹ năng nghề 

nghiệp cần thiết đối với một cán bộ của cơ quan/doanh nghiệp 

có trình độ thạc sĩ tại cơ quan/doanh nghiệp đó. Viết báo cáo 

phân tích về môi trường nghề nghiệp và những năng lực nghề 

nghiệp cần thiết đối với một cán bộ có trình độ thạc sĩ để hoàn 

thành tốt công việc trong môi trường nghề nghiệp đó.   

 

2 3 Theo quy định của 

HV 

35 
Kinh tế nông nghiệp ứng 

dụng 
 3 3 Theo quy định của 

HV 

 

NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 
Phương pháp đánh giá  



giảng 

dạy 

1 
Biến động số lượng côn 

trùng 

Khái niệm cơ bản về biến động số lượng côn trùng 

(BĐSLCT); Cơ chế điều chính số lượng CT; Những quy 

luật biến động số lượng của chủng quần; Biến động số 

lượng côn trùng và các yếu tố sinh thái ảnh hưởng (Mối 

quan hệ ký sinh – vật chủ ở côn trùng); Phương pháp 

điều tra BĐSLCT; Phương pháp mô tả biến động quần 

thể CT (đồ thị và các tổ chức đồ, mô tả tỷ lệ chết và tỷ lệ 

sống sót, bảng sống của CT...), 

  

2  1 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luậN: 15 % 

Kiểm tra giữa kỳ, báo cáo 

tiểu luận:                      30% 

Điểm thi cuối kỳ: 55 % 

  

2 
Những tiến bộ mới trong 

quản lý sâu hại 

Nắm được các thông tin khoa học mới trong lĩnh vực 

quản lý sâu hại thông qua sử dụng các công nghệ tiên tiến 

như công nghệ sinh học, công nghệ nano, sử dụng các 

loại thuốc trừ sâu thế hệ mới trong quản lý sâu hại. 

  

2 1  

- Dự lớp: đầy đủ 

- Thực hành/thực tập 

- Thảo luận: đầy đủ 

- Tiểu luận/bài tập: đầy đủ 

- Kiểm tra giữa học kỳ: theo 

quy định 

- Thi cuối học kỳ: quy định 

chung của trường 

  

3 
Sinh lý giải phẫu côn 

trùng 

Giới thiệu, Xoang cơ thể côn trùng và các cơ quan bên 

trong cơ thể côn trùng; Chức năng và sự biến đổi của cơ 

quan trong cơ thể côn trùng  

 

2 1 
Đánh giá theo quy định 

chung của Học viện 

4 
Phân loại nấm gây bệnh 

cây 

Các nguyên lý phân loại nấm gây bệnh cây; Phân loại 

Ooycetes; Phân loại Ascomycetes; Phân loại 

Basidiomycetes.  Học phần học trước: Không. 
2 1 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 



 
luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 % 

 

5 
Phân loại vi khuẩn gây 

bệnh cây 

Các nguyên lý phân loại vi khuẩn gây bệnh cây; Phân 

loại  vi khuẩn Gram âm (Alphaproteobacteria); Phân loại 

vi khuẩn Gram âm (Betaproteobacteria);Phân loại vi 

khuẩn Gram âm (Gammaproteobacteria); Phân loại vi 

khuẩn Gram dương và Mollicutes. Học phần học trước: 

Không. 

2 1 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 % 

 

6 
Phân loại virus gây bệnh 

cây 

Các nguyên lý phân loại virus gây bệnh cây; Phân loại  

virus RNA sợi đơn cực dương; Phân loại virus RNA sợi 

đơn cực âm và lưỡng cực; Phân loại virus RNA sợi kép; 

Phân loại virus DNA.Học phần học trước: Không. 

 

2 1 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 % 

 

7 
Đa dạng sinh học côn 

trùng nông nghiệp 

Khái niệm chung và ý nghĩa của đa dạng sinh học; Đa 

dạng sinh học về GEN, loài, hệ sinh thái; Các phương 

pháp đánh giá so sánh về đa dạng sinh học; Các hệ sinh 

thái nông nghiệp; Đa dạng về loài côn trùng nông nghiệp; 

Đa dạng về phương thức sống, sự phân bố; Sự đa dạng và 

tính ổn định của các hệ sinh thái nông nghiệp. Các 

phương pháp điều thu mẫu để đánh giá so sánh đa dạng 

sinh học  

2 1-4 

Đánh giá theo quy định 

chung của Học viện  

 



 

8 Sinh sản côn trùng 

Khái niệm về sinh sản và Các phương thức sinh sản đa 

dạng ở côn trùng; Sinh vật học và sinh thái học trong hoạt 

động sinh sản ở côn trùng; Tập tính học trong hoạt động 

sinh sản của côn trùng; Chọn lọc sinh dục và cạnh tranh 

sinh sản của côn trùng; Các tiêu chí đánh giá hoạt động 

sinh sản và ý nghĩa đối với biến động số lượng ở côn 

trùng. 

 

2 1-4 

Đánh giá theo quy định 

chung của Học viện  

 

9 Tập tính học côn trùng 

Ý nghĩa sinh học của tập tính côn trùng trong tự nhiên; 

Tập tính tìm kiếm và lựa chọn thức ăn; Tập tính tìm kiếm 

và lựa chọn ghép cặp giao phối, sinh sản; Tập tính tự vệ 

và trốn tránh kẻ thù; Hệ thống thụ cảm ở côn trùng, hệ 

thống thông tin; Tập tính bầy đàn và di cư; Tập tính côn 

trùng với sinh lý học và đa dạng sinh học 

 

2 1-4 

Đánh giá theo quy định 

chung của Học viện  

 

10 
Quan hệ giữa côn trùng 

và thực vật 

Khái quát về mối quan hệ giữa côn trùng và thực vật; 

Phản ứng của thực vật trước sự khai thác của côn trùng;. 

Phản ứng của côn trùng đối với cây thức ăn;. Ý nghĩa 

sinh thái học của mối quan hệ côn trùng và thực vật. 

2 1-4 

Đánh giá theo quy định 

chung của Học viện  

 

11 
Quan hệ giữa vi khuẩn 

và cây 

Cơ sở phân tử của tương tác giữa vi khuẩn và cây; 

Phương pháp nghiên cứu tương tác giữa vi khuẩn và cây; 

Tương tác giữa Ralsonia solanacerum và cây; Tương tác 

giữa Xanthomonas và cây; Tương tác giữa Pseudomonas 

và cây. 

 

2 1-4 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 % 

 



12 Quan hê ̣giữa nấm và cây 

Các kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa nấm và các 

loài cây; Phân tích các quan hệ cộng sinh, ký sinh và 

trung tính giữa nấm và cây trong quá trình tiến hóa, qua 

đó đề ra các biện pháp tác động khuyến khích đặc điểm 

tốt hạn chế các tác hại; Đánh giá sự ảnh hưởng của các 

yếu tố môi trường đến mối quan hệ giữa nấm và cây; Mối 

quan hệ của nấm và cây ở mức độ tế bào..Học phần học 

trước: Bệnh cây đại cương. 

2 1-4 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 % 

 

13 
Quan hê ̣giữa virus và 

cây 

Cơ sở phân tử của tương tác giữa virus và cây; Tương tác 

giữa virus RNA sợi đơn cực dương và cây; Tương tác 

giữa virus RNA sợi đơn cực âm/ lưỡng cực và cây; 

Tương tác giữa virus RNA sợi kép và cây; Tương tác 

giữa virus DNA và cây. Học phần học trước: Không. 

2 1-4 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 % 

 

14 
Những tiến bộ mới trong 

quản lý bệnh cây 

Các chiến lược phòng chống bệnh virus; Thành tựu mới 

phòng chống một số bệnh virus quan trọng; Các chiến 

lược phòng chống bệnh nấm; Thành tựu mới phòng 

chống một số bệnh nấm quan trọng; Các chiến lược 

phòng chống bệnh vi khuẩn; Thành tựu mới phòng chống 

một số bệnh vi khuẩn quan trọng. Học phần học trước: 

Không. 

2 1-4 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 % 

 

 

 

NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 
Phương pháp đánh giá  



giảng 

dạy 

1 

Di truyền phát triển và 

Kiểm soát các tiềm năng 

thích ứng ở cây trồng 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các lý 

thuyết di truyền phát triển cá thể, các hê ̣ thống gen kiểm 

soát các tiềm năng thích ứng ở cây trồng - thích ứng phát 

triển cá thể và thích ứng quần thể. 

Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về phân tích 

tính traṇg: Liên hoàn các cấp đô ̣về kiểm soát di truyền, 

đa chiều trong biểu hiêṇ tính traṇg. Mối quan hê ̣của các 

nhóm gen kiểm soát các hê ̣ thống thích ứng, vâṇ duṇg 

trong choṇ giống và điều khiển cây trồng.  

Học phần hình thành cho người học năng lực tự chịu trách 

nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và 

học tập khi có cơ hội. Lắng nghe ý kiến và phối hợp với 

cộng sự, tuân thủ kỷ luật lao động và hạn chế sai sót. 

  

2 

1  Theo quy định của HV  

2 

Ứng dụng công nghệ di 

truyền trong chọn giống 

cây trồng nâng cao 

  

2 

 1 

Theo quy định của HV  

3 

Quản lý và khai thác 

nguồn gen thực vật phục 

vụ chọn giống cây trồng 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguồn gen 

thực vật, đa dạng sinh học và đa dạng di truyền, vai trò đa 

dạng nguồn gen thực vật trong di truyền chọn giống cây 

trồng. Những phương pháp thu thập và bảo tồn nguồn gen 

thực vật. Phân tích đặc điểm và tính trạng hữu ích của 

nguồn gen sử dụng cho tạo giống mới theo mục tiêu. 

2 

1-4 

Theo quy định của HV  



Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về phân tích 

đa dạng di truyền, tổ chức thực hiện một chương trình 

đánh giá, thu thập, bảo tồn nguồn gen thực vật cụ thể. Kỹ 

năng phân tích, tổng hợp và thuyết trình tốt.  

Học phần hình thành cho người học năng lực tự chịu trách 

nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và 

học tập khi có cơ hội. Lắng nghe ý kiến và phối hợp với 

cộng sự, tuân thủ kỷ luật lao động và hạn chế sai sót. 

 

4 
Cơ sở di truyền và chọn 

giống kháng sâu, bệnh 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về: 

Nhâp̣ môn di truyền di truyền tính kháng bêṇh và choṇ 

giống kháng bêṇh. Tương tác ký chủ và kí sinh. Cấu trúc 

và tổ chức của gen kháng. Quần thể thể gây bêṇh, biến 

đôṇg và di truyền tính đôc̣. Tế bào hoc̣ phân tử, di truyền 

phân tử  và tính đăc̣ thù của tương tác ký chủ-kí sinh. Cơ 

chế phân tử truyền tín hiêụ và biểu hiêṇ tính kháng; chức 

năng của các protein tác đôṇg của thể gây bêṇh. Cơ chế 

phân tử truyền tín hiêụ và biểu hiêṇ tính kháng; chức năng 

của các protein tác đôṇg của thể gây bêṇh. Chỉ thi ̣phân 

tử; chiến lươc̣ sử duṇg gen kháng tư ̣nhiên và công nghệ 

sinh học.  

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về khả năng 

phát hiện các triệu chứng của cây trồng kháng/ nhiễm với 

sâu bệnh hại. Từ đó đưa ra quyết định trong lựa chọn vật 

liệu của quá trình chọn giống. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ đam mê 

trong tìm tòi và nghiên cứu khoa học. Từ đó hình thành 
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việc chủ động trong học tập và nghiên cứu lĩnh vực chọn 

giống cây trồng chống chịu sâu bệnh 

5 

Cơ sở di truyền và chọn 

giống chống chịu các điều 

kiện bất thuận 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về: Ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu, những điều kiện bất thuận 

trong sinh trưởng phát triển của cây trồng; Nhâp̣ môn di 

truyền tính chống chịu với điều kiện bất thuận. Cơ chế 

phân tử truyền tín hiêụ và biểu hiêṇ tính chống chịu. Chỉ 

thi ̣ phân tử; chiến lươc̣ sử duṇg gen kháng tư ̣ nhiên và 

công nghệ sinh học trong chọn giống chống chịu.  

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về khả năng 

phát hiện các triệu chứng của cây trồng chống chịu với 

điều kiện bất thuận. Từ đó đưa ra quyết định trong lựa 

chọn vật liệu của quá trình chọn giống. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ đam mê 

trong tìm tòi và nghiên cứu khoa học. Từ đó hình thành 

việc chủ động trong học tập và nghiên cứu lĩnh vực chọn 

giống cây trồng chống chịu điều kiện bất thuận. 
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6 
Quản lý chương trình tạo 

giống cây trồng 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về: 

Khái niệm căn bản về Quản lý, Chiến lược của tổ chức; 

Chương trình chọn giống trong chiến lược chung của cơ 

sở nghiên cứu/chọn giống (chương trình chọn giống năng 

suất, chất lượng, chống chịu…). Ứng dụng giải quyết để 

xử lý những tình huống xấu. Ứng phó với sự thay đổi; phát 

huy đổi mới /sáng tạo trong tổ chức chọn giống cây trồng 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về lập kế 

hoạch về mục tiêu chọn giống, xác định nguồn nhân lực, 

xác định các bước trong chọn giống và hiệu quả trong 

chọn giống. 
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- Học phần hình thành cho người học thái độ đam mê 

trong tìm tòi và nghiên cứu khoa học. Từ đó hình thành 

việc chủ động trong học tập và nghiên cứu lĩnh vực chọn 

giống cây trồng. 

 

7 
Di truyền và chọn giống 

cây trồng chất lượng cao 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về: 

+ Tổng hợp, vận dụng kiến thức về sinh lý và di truyền 

cây trồng chất lượng cao, ứng dụng  nguyên lý để chọn 

giống chất lượng cao ở một số cây trồng chính.  

+ Vận dụng thành thạo những phương pháp nghiên cứu 

trong lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng chất 

lượng cao. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về: 

+ Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực 

thuộc chuyên môn di truyền và chọn giống cây trồng;  

+ Phát hiện, phân tích các vấn đề mới phát sinh và đưa ra 

được giải pháp trong di truyền và chọn tạo giống cây chất 

lượng cao.   

- Học phần hình thành cho người học thái độ: 

 + Phát hiện, đề xuất sáng kiến thuộc lĩnh vực Di truyền 

và chọn giống cây trồng; 

+ Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý 

các hoạt động nghiên cứu, trong lĩnh vực Di truyền và 

chọn giống cây trồng chất lượng cao. 
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8 
Di truyền chọn giống cây 

trồng năng suất cao 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về: 

+ Tổng hợp, vận dụng kiến thức về sinh lý và di truyền 

cây trồng năng suất cao, ứng dụng  nguyên lý để chọn 

giống năng suất cao ở một số cây trồng chính.  

+ Vận dụng thành thạo những phương pháp nghiên cứu 

trong lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng năng suất 

cao. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về: 

+ Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực 

thuộc chuyên môn di truyền và chọn giống cây trồng năng 

suất cao;  

+ Phát hiện, phân tích các vấn đề mới phát sinh và đưa ra 

được giải pháp trong di truyền và chọn tạo giống cây năng 

suất cao.   

- Học phần hình thành cho người học thái độ: 

 + Phát hiện, đề xuất sáng kiến thuộc lĩnh vực Di truyền 

và chọn giống cây trồng năng suất cao; 

+ Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý 

các hoạt động nghiên cứu, trong lĩnh vực Di truyền và 

chọn giống cây trồng năng suất cao. 
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9 
Công nghệ sản xuất cây 

trồng bền vững 

Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho người học 

kiến thức về tổng quan chung về sản xuất nông nghiệp bền 

vững; Vai trò chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp 

bền vững; Một số tiến bộ kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất 

nông nghiệp bền vững. 

Về ky ̃năng:  Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

phân tích, thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến công 

nghệ sản xuất cây trồng bền vững  

Về năng lưc̣ tư ̣chủ và trách nhiêṃ:  Học phần hình thành 

cho người học thái độ học tập chủ động, tự nghiên cứu. 
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10 
Những tiến bộ mới trong 

quản lý bệnh hại 

Các chiến lược phòng chống bệnh virus; Thành tựu mới 

phòng chống một số bệnh virus quan trọng; Các chiến 

lược phòng chống bệnh nấm; Thành tựu mới phòng 

chống một số bệnh nấm quan trọng; Các chiến lược 

phòng chống bệnh vi khuẩn; Thành tựu mới phòng 

chống một số bệnh vi khuẩn quan trọng. Học phần học 

trước: Không. 

 

2 1-4 

Thang điểm 10,0 (lấy một 

chữ số thập phân) 

Chuyên cần: dự lớp, thảo 

luận 10 % 

Báo cáo tiểu luận                                                            

20% 

Điểm thi hết học phần 70 

% 

 

 

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG CÂY TRỒNG TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá  



1 

Mối quan hệ giữa đặc điểm 

sinh lý, dinh dưỡng và 

năng suất cây trồng  

 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mối quan 

hệ giữa các hoạt động sinh lý trong cơ thể thực vật với sự 

hình thành năng suất; Áp dụng trong nghiên cứu cơ bản 

hoặc ứng dụng để xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác cho 

năng suất cao.  

Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng thực hiện 

nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý ở cây trồng có liên quan đến 

quá trình hình thành năng suất 

Học phần hình thành cho người học năng lực tìm tài liệu, 

đọc, phân tích và thực hiện các nghiên cứu về mối liên quan 

giữa sinh lý, sinh trưởng, phát triển với năng suất của cây 

trồng; hình thành thái độ tự chịu trách nhiệm trong đề xuất 

biện pháp canh tác tuân thủ bảo vệ môi trường và sức khỏe 

con người 
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2 
Cây trồng và biến đổi khí 

hậu 

Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho người học 

kiến thức về các khái niệm, biểu hiện và dự báo biến đổi 

khí hậu; cơ sở khoa học và những tác động của biến đổi 

khí hậu đến phát triển nông nghiệp bền vững; xây dựng 

được cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu, phù 

2 

 1 
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hợp với đa dạng sinh học trong từng điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội cụ thể. 

Về ky ̃năng:  Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

phân tích, thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan giữa cây 

trồng và biến đổi khí hậu  

Về năng lưc̣ tư ̣chủ và trách nhiêṃ:  Học phần hình thành 

cho người học thái độ học tập chủ động, tự nghiên cứu  

3 
Công nghệ sản xuất cây 

trồng bền vững 

Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến 

thức về tổng quan chung về sản xuất nông nghiệp bền vững; 

Vai trò chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp bền vững; 

Một số tiến bộ kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất nông 

nghiệp bền vững. 

Về ky ̃năng:  Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng 

phân tích, thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến công 

nghệ sản xuất cây trồng bền vững  

Về năng lưc̣ tư ̣chủ và trách nhiêṃ:  Học phần hình thành 

cho người học thái độ học tập chủ động, tự nghiên cứu. 

 

2 
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4 
Hệ thống canh tác nhiệt 

đới 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến 

thức về khí hậu nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 

nông nghiệp, tiềm năng và thách thức của canh tác ở nhiệt 

đới, các hệ thống canh tác ở vùng nhiệt đới, những vấn đề 

của hệ thống và các giải pháp kỹ thuật nhằm cải tiến hệ 

thống, hướng tới xây dựng hệ thống canh tác bền vững. 

2 
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Trang bị cho học viên các phương pháp tiếp cận và nghiên 

cứu hệ thống canh tác thích hợp cho từng vùng sinh thái . 

- Về kỹ năng: NCS. nắm được phương pháp điều 

tra, thu thập tài liệu sơ cấp, thứ cấp liên quan đến hệ thống 

canh tác; phân tích mặt được lợi thế của vùng cần phát triển 

và mặt yếu kém để cải tiến hệ thống đảm bảo đạt hệ thống 

canh tác bền vững. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động tổ chức 

triển khai các hoạt động trong nghiên cứu phát triển hệ 

thống canh tác với tinh thần trách nhiệm cao 



5 

Ứng dụng công cụ di 

truyền trong chọn giống 

cây trồng nâng cao  

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về: 

+ Tổng hợp, vận dụng công nghệ di truyền trong chọn 

giống cây trồng.  

+ Vận dụng thành thạo những phương pháp nghiên cứu 

trong lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về: 

+ Phát hiện, phân tích các vấn đề mới phát sinh và đưa ra 

được giải pháp trong công nghệ di truyền ứng dụng vào 

chọn tạo giống cây trồng.   

- Học phần hình thành cho người học thái độ: 

 + Phát hiện, đề xuất ý tưởng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Di 

truyền và chọn giống cây trồng; 

+ Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý 

các hoạt động nghiên cứu, trong lĩnh vực Di truyền và chọn 

giống cây trồng. 
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6 
Những tiến bộ mới trong 

quản lý dịch hại 

Nắm được các thông tin khoa học mới trong lĩnh vực quản 

lý sâu hại thông qua sử dụng các công nghệ tiên tiến như 

công nghệ sinh học, công nghệ nano, sử dụng các loại 

thuốc trừ sâu thế hệ mới trong quản lý sâu hại. 
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7 
Phát triển nông nghiệp và 

Hội nhập 
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8 
Sử dụng các hợp chất thiên 

nhiên từ thực vật 

Về kiến thức: NCS tổng hơp các kiến thức về các hợp chất 

thiên nhiên, nhóm các hợp chất, nhóm thực vật; Đặc điểm, 

tính chất, quá trình sinh tổng hợp các hợp chất thiên nhiên 
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và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh; Các phương pháp 

phân tích, chiết xuất các hợp chất thiên nhiên; vai trò của 

các hợp chất thiên nhiên để phân tích và định hướng sử 

dụng trong nông nghiêp và trong y học; một số biện pháp 

kỹ thuật trồng trọt thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp các hợp 

chất thiên nhiên từ cây trồng một cách hiệu quả 

Về kỹ năng:  Sử dụng thành thục, hiệu quả các hợp chất 

thiên nhiên trong sản xuất cây trồng bền vững  

Về năng lưc̣ tư ̣chủ và trách nhiêṃ:  Chủ động học tập và 

phát triển chuyên môn trong nghiên cứu và chuyển giao 

trong sản xuất. 

9 
Phân tích thống kê dữ liệu 

khoa học nông nghiệp 

Về kiến thức: Môn hoc̣ cung cấp cho nghiên cứu sinh 

những kiến thức về xây dựng ý tưởng nghiên cứu, phương 

pháp thu thập số liệu, những kiến thức nâng cao về phương 

pháp xử lý thống kê số liệu và công bố kết quả nghiên cứu 

trong  nghiên cứu về khoa học cây trồng.  

Về ky ̃năng:  Môn học  này nhằm trang bị cho nghiên cứu 

sinh kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê để xử lý, phân 

tích số liệu, viết báo cáo, công bố kết quả nghiên cứu trong 

khoa học cây trồng  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học phần này rèn luyện 

cho nghiên cứu sinh năng lực chủ học tập từ xác định nội 

dung nghiên cứu đến trình bày kết quả nghiên cứu và tinh 

thần tự học suốt đời. 

 

2 1-4 Theo quy định của HV  

 



XI. KHOA THÚ Y 

Ngành thú y - trình độ Thạc sĩ -  năm học 2021-2022 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 Tiếng Anh  2     

2 
Phương pháp nghiên cứu 

trong thú y  

- Về kiến thức : Trang bị cho học viên kiến thức lý 

thuyết trong nghiên cứu chuyên sâu và tiếp tục 

nghiên cứu ở trình độ cao hơn; 

- Về kỹ năng: ứng dụng các kiến thức cơ bản về 

phương pháp nghiên cứu khoa học trong thú y : 

(1) để lựa chọn đề tài nghiên cứu, giới hạn vấn đề 

- phạm vi nghiên cứu, lập đề cương chi tiết, lên 

kế hoạch trước khi bắt tay vào triển khai nghiên 

cứu. (2) Phân tích và sử dụng các tài liệu tham 

khảo/ thông tin thứ cấp; cũng như các kỹ thuật 

thiết kế nghiên cứu để thu thập thông tin sơ cấp. 

(3) ứng dụng viết, trình bày bản báo cáo kết quả 

nghiên cứu  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có 

năng lực tự phát hiện và giải quyết các vấn đề 

nghiên cứu trong thú y, có khả năng nhận định đánh 

giá và quyết định phương hướng nghiên cứu.. 

2   
Rubric 1. Thuyết trình (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%)  

 
Bệnh lý học thú y nâng 

cao 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến 

thức chuyên sâu về bệnh lý, có thể đảm nhiệm công 

việc trong lĩnh vực bệnh lý thú y sâu để có thể phát 
2  

Đánh giá quá trình (30%) 

Đánh giá cuối kì (70%) 



triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình 

độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp liên quan đến bệnh 

lý thú y; 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng hoàn 

thành công việc phức tạp, có kỹ năng nghiên cứu độc 

lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới 

liên quan đến bệnh lý thú y; có thể viết báo cáo liên 

quan đến công việc chuyên về bệnh lý; 

- Học phần hình thành cho người học thái độ phát 

hiện và giải quyết các vấn đề thuộc bệnh lý thú y và 

đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự 

định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi 

với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và 

năng lực dẫn dắt chuyên môn;  

 Vệ sinh thú y 

- Về kiến thức: Áp dụng được các kiến thức nâng 

cao về vệ sinh thú y trong phòng chống ô nhiễm môi 

trường không khí, nước, đất trong chăn nuôi; vệ 

sinh thức ăn và dinh dưỡng; phòng chống dịch bệnh 

động vật; xử lý chất thải trong chăn nuôi thú y và 

xử lý xác động vật. 

- Về kỹ năng: Phát triển ý tưởng nghiên cứu mới 

trong phòng chống ô nhiễm môi trường không khí, 

nước, đất trong chăn nuôi; vệ sinh thức ăn và dinh 

dưỡng; phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới 

nổi và tái nổi ở vật nuôi; xử lý chất thải trong chăn 

nuôi thú y và xử lý xác động vật. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giữ gìn đạo 

đức nghề nghiệp và tuân thủ quy định của pháp luật 

thú y và các quy định liên quan tới vệ sinh thú y. 

2  

Đánh giá quá trình (40%) Rubric 

1. Tham dự lớp (10%) 

Rubric 1. Viết tiểu luận (30%) 

Đánh giá cuối kì (60%) 



 

 Ký sinh trùng thú y 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức 

nâng cao về ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng gây 

bệnh trên động vật, từ đó người học có khả năng độc 

lập trong nghiên cứu về ký sinh trùng và phục vụ tốt 

trong thực tiễn sản xuất. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về…. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ …..   

 

2  
Đánh giá quá trình (30%) 

Đánh giá cuối kì (70%) 

 Bệnh nội khoa gia súc 

- Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về điều 

trị học, những đặc điểm bệnh lý, cơ chế bệnh sinh 

và các phương pháp phòng trị bệnh và điều chỉnh 

rối loạn chức năng bệnh nội khoa ở từng khí quan 

trong cơ thể gia súc.  

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về xây 

dựng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 

thú y  

- Học phần hình thành cho người học nhận thức rõ các 

hành vi bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

và tôn trọng phúc lợi động vật. 

 

2  

Đánh giá quá trình (40%) 

Rubric 1. Tham dự lớp (10%) 

Rubric 2. Đánh giá báo cáo chuyên 

đề semina (30%) 

Đánh giá cuối kì (60%) 

 Bệnh sinh sản gia súc 

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức 

về những bệnh sinh sản chính, mới thường xảy ra. 

Những quan điểm mới trong phòng và điều trị bệnh 

sinh sản. 

2  

Đánh giá quá trình (40%)  

Rubric 1. Chuyên cần (10%) Thi 

giữa kì (30%) 

Đánh giá cuối kì (60%) 



- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về thu 

thập, tổng hợp, phân tích tài liệu chuyên ngành. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ có khả 

năng làm việc độc lập 

 

 
Dịch tễ học thú y nâng 

cao 

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên chuyên ngành 

thú y kiến thức về dịch tễ học nâng cao, những lý 

luận mới về dịch tễ học phân tử, phân tích các 

đặc điểm về dịch tễ học không gian, thời gian ; 

Phương pháp đánh giá về tài chính và hiệu quả 

kinh tế đối với việc phòng chống dịch bệnh 

- Về kỹ năng: Biết thu thập, lưu giữ  và phân tích dữ 

liệu, biết ứng dụng một số phần mềm và bước đầu 

thực hành xây dựng bản đồ dịch tễ 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự vận động 

để có thể hiểu, nắm vững kiến thức môn học và 

vận dụng trong thực tiễn 

 

2  
Rubric 1. Thuyết trình (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%) 

 
Hóa sinh động vật nâng 

cao  

Học phần giúp cho học viên phân tích và 

vận dụng được những kiến thức về chuyển hóa 

protein, tác động của hormone, sự vận chuyển các 

chất qua màng và sự trao đổi chất và năng lượng ở 

động vật. Học viên được rèn luyện kỹ năng áp dụng 

quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể để điều 

khiển sinh trưởng và phát triển ở vật nuôi theo 

hướng bền vững. Bên cạnh đó, học phần giúp người 

2  

Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp và thực hành: 10% 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

 



học có kỹ năng làm việc nhóm và rèn luyện thái 

độ làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy định. 

 

 Sinh lý động vật nâng cao  

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những 

kiến thức bổ sung (ngoài những nội dung đã 

học ở bậc đại học), cập nhật và nâng cao về các 

lĩnh vực tiêu hoá và hấp thu ở động vật dạ dày 

đơn và động vật nhai lại (trâu, bò và dê). 

 

- Về kỹ năng: giúp cho người học hiểu rõ cơ chế 

của quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh 

dưỡng ở động vật dạ dày đơn, động vật nhai 

lại. Đồng thời nắm rõ mới quan hệ của các quá 

trình tiêu hóa, hấp thu cũng như các yếu tố ảnh 

hưởng. 

 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học 

làm chủ được lĩnh vực chuyên môn, ứng dụng 

được trong thực tiễn nuôi dưỡng động vật. 

 

2  

- Điểm quá trình: 40% 

+ Tham dự lớp: 10% 

+ Tiểu luận: 30% 

- Điểm thi cuối kì: 60% 

 

 

Công nghệ sản xuất 

vacxin và chế phẩm sinh 

học 

Về kiến thức: trang bị cho học viên những kiến thức 

đại cương về vắc xin; trang bị kiến thức chuyên sâu, 

cập nhật về công nghệ sản xuất vắc xin vi khuẩn, 

công nghệ sản xuất vắc xin virus; Công nghệ sản 

xuất kháng sinh và chế phẩm kháng thể, v.v... 

- Về kỹ năng: củng cố năng lực liên kết các phần lý 

thuyết trong việc giải thích- vận dụng các vấn đề về 

sản xuất vắc xin và chế phẩm sinh học. 

2  
Rubric 1. Tiểu luận (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%) 



- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có 

khả năng làm việc độc lập, có năng lực tự phát hiện 

và ứng dụng kiến thức của môn học trong phòng trị 

bệnh truyền nhiễm. 

 

 Vi khuẩn học thú y  

Về kiến thức: Mục tiêu của môn học nhằm trang bị 

cho học viên những kiến thức mới, nghiên cứu sâu 

về vi khuẩn gây bệnh, các phương pháp chẩn đoán, 

giám định vi khuẩn và phương pháp phòng chống 

các bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi . 

- Về kỹ năng: Bổ sung, nâng cao trình độ lý thuyết 

cho học viên, giúp học viên có khả năng độc lập 

trong nghiên cứu chuyên sâu về virus 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có 

khả năng làm việc độc lập, có năng lực tự phát hiện 

và giải quyết các vấn đề nghiên cứu về các phương 

pháp chẩn đoán, giám định virus.  

 

2  
Rubric 1. Thuyết trình (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%) 

 
Miễn dịch học thú y nâng 

cao 

Về kiến thức: trang bị cho học viên những kiến thức 

mới, chuyên sâu về hệ thống miễn dịch của cơ thể, 

về kháng nguyên, cytokin, kháng thể đặc hiệu, miễn 

dịch chống vi sinh vật và ứng dụng kiến thức của 

môn học trong chẩn đoán bệnh, phòng trị bệnh 

truyền nhiễm, bệnh về miễn dịch, về ung thư.. 

2  
Rubric 1. Thuyết trình (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%) 



- Về kỹ năng: Bổ sung, nâng cao trình độ lý thuyết 

cho học viên trong nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống 

miễn dịch. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có 

khả năng làm việc độc lập và giải quyết các vấn đề 

nghiên cứu về miễn dịch học, có năng lực tự phát 

hiện và ứng dụng kiến thức của môn học trong chẩn 

đoán bệnh, phòng trị bệnh truyền nhiễm, bệnh về 

miễn dịch. 

 

 Virut học thú y  

Về kiến thức: Mục tiêu của môn học nhằm trang bị 

cho học viên những phương pháp nghiên cứu sâu 

về virus, những thành tựu khoa học mới về đa dạng 

sinh học của những virus gây bệnh quan trọng ở 

động vật. Ảnh hưởng của nó khi nghiên cứu tạo một 

vacxin phòng bệnh virus có hiệu lực cao. 

- Về kỹ năng: Bổ sung, nâng cao trình độ lý thuyết 

cho học viên, giúp học viên có khả năng độc lập 

trong nghiên cứu chuyên sâu về virus 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên có 

khả năng làm việc độc lập, có năng lực tự phát hiện 

và giải quyết các vấn đề nghiên cứu về các phương 

pháp chẩn đoán, giám định virus.  

 

2  
Rubric 1. Thuyết trình (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%) 

 Bệnh truyền nhiễm thú y 

- Về kiến thức: Môn học trang bị cho học viên kiến 

thức về các yếu tố liên quan đến quá trình phát sinh 

và lây lan bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia 

2  
Rubric 1. Thuyết trình (40%) 

Rubric 2. Thi cuối kì (60%) 



cầm; chẩn đoán được về một số bệnh truyền nhiễm 

thường xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Học viện 

được cập nhật những thành tựu mới trong lĩnh vực 

chẩn đoán và phòng trị bệnh truyền nhiễm. 

- Về kỹ năng: Môn học trang bị cho học viên những 

kỹ năng chẩn đoán bệnh truyền nhiễm dựa vào đặc 

điểm dịch tễ, triệu chứng và bệnh tích đặc trưng của 

bệnh và các kỹ thuật mới. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên lấy mẫu 

và chẩn đoán được một số bệnh truyền nhiễm.  

 

 
Công nghệ sinh sản vật 

nuôi nâng cao 

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về 

khả năng trình bày, phân tích các thông tin trong lĩnh 

vực công nghệ sinh sản vật nuôi nâng cao. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về thu 

thập, tổng hợp, phân tích tài liệu chuyên ngành sinh 

sản gia súc 

- Học phần hình thành cho người học thái độ có 

khả năng làm việc độc lập, có khả năng kết hợp 

các kĩ năng trong việc ứng dụng và phát triển các 

công nghệ trong công nghệ sinh sản ở gia súc. 

 

2  

Rubric 1. Chuyên cần (10%) 

Rubric 2. Thực hành (không tính 

trọng số) 

Thi giữa kì (30%) 

Thi cuối kì (60%) 

 Ngoại khoa thú y  

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức 

về trang bị cho người học những kiến thức tổng hợp 

về các chuyên đề: Gây mê; Gây tê; Phẫu thuật 

chuyên khoa; Ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong 

điêu trị ngoại khoa; Vết thương ở động vật và biện 

2  

Rubric 1. Chuyên cần (10%) 

Rubric 2. Thực hành (không tính 

trọng số) 

Thi giữa kì (30%) 



pháp khắc phục. Học viên có khả năng đánh giá 

những quá trình bệnh lý trong cơ thể vật nuôi để 

đưa ra những giải pháp khắc phục thích hợp. 

- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng về vận 

dụng những kiến thức đã học để thực hiện các phẫu 

thuật, đáp ứng được  yêu cầu của công việc. 

- Học phần hình thành cho người học thái độ có khả 

năng làm việc độc lập 

 

Thi cuối kì (60%) 

 

Vệ sinh an toàn thực 

phẩm nguồn gốc động vật 

nâng cao 

Về kiến thức: Nâng cao kiến thức chuyên môn 

về vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động 

vật. Tổng hợp, phân tích về bệnh truyền qua 

thực phẩm do vi sinh vật, ký sinh trùng,các 

chất tồn dư trong thực phẩm. Đề xuất các biện 

pháp vệ sinh phòng chống bệnh truyền qua 

thực phẩm. Rèn luyện kỹ năng giám sát, kiểm 

tra chất lượng vệ sinh thực phẩm nguồn gốc 

động vât. Thông thạo các biện pháp kỹ thuật, 

2  

Rubric 1. Chuyên cần (10%) 

Rubic 2. Thuyết trình (20%) 

Rubric 3. Thực địa ngoại khoá 

(10%) 

Rubric 4. Thi cuối kì (60%) 



quản lý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 

bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.  

- Về kỹ năng: rèn luyện kỹ năng làm việc theo 

nhóm, hợp tác liên ngành, đa ngành.   

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: có khả 

năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm về những 

vấn đề chuyên môn.  

 

 

 

 

Ngành BỆNH LÝ HỌC VÀ CHỮA BỆNH VẬT NUÔI trình độ TIẾN SĨ 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 

Các phương 

pháp chẩn đoán 

lâm sàng và phi 

lâm sàng rối loạn 

chức năng gan ở 

gia súc (trâu, bò, 

lợn, chó) 

  

- Về kiến thức: Nghiên cứu sinh nắm vững kiến thức cơ bản về các 

phương pháp chẩn đoán lâm sàng và các xét nghiệm chức năng gan 

ở gia súc. Từ đó có thể chẩn đoán được những trường hợp khi gia 
 2   

Đánh giá theo qui định 

chung của Học viện

  

  



súc mắc các bệnh xảy ra ở gan và xây dựng được các biện pháp 

phòng và trị bệnh đạt hiệu quả cao.  

- Về kỹ năng: Chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn 

chức năng gan 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát hiện và chủ động đưa 

ra các biện pháp phòng trị các rối loạn bệnh lý liên quan đến 

chức năng gan. 

  

2 
Rối loaṇ bêṇh lý 

đường hô hấp ở 

gia súc  

-  Về kiến thức: Hoc̣ phần trang bi ̣ cho hoc̣ viên những kiến thức 

chuyên sâu về bêṇh lý bêṇh đường hô hấp ở gia súc (nguyên nhân 

gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, đặc điểm và những rối loaṇ bệnh lý, 

phương pháp chẩn đoán bệnh và hướng phòng trị bệnh) phuc̣ vu ̣

cho hoc̣ tâp̣ và nghiên cứu. Đăc̣ biêṭ cho hoc̣ viên chuyên ngành 

bêṇh lý và chữa bêṇh đôṇg vâṭ.  

- Về kỹ năng: Chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn 

bệnh lý hô hấp 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát hiện và chủ động đưa 

ra các biện pháp phòng trị các rối loạn bệnh lý liên quan đến  hô 

hấp 

 

 2     

 

Rối loaṇ bêṇh lý 

đường tiêu hóa ở 

gia súc 

 

- Về kiến thức: Hoc̣ phần trang bi ̣cho hoc̣ viên những kiến thức 

chuyên sâu về bêṇh lý bêṇh đường tiêu hóa ở gia súc (nguyên 

nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, đặc điểm và những rối loaṇ 

bệnh lý, phương pháp chẩn đoán bệnh và hướng phòng trị 

2   



bệnh) phuc̣ vu ̣ cho hoc̣ tâp̣ và nghiên cứu. Đăc̣ biêṭ cho hoc̣ 

viên chuyên ngành bêṇh lý và chữa bêṇh đôṇg vâṭ. 

- Về kỹ năng: Chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến rối 

loạn bệnh lý tiêu hóa 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát hiện và chủ động đưa 

ra các biện pháp phòng trị các rối loạn bệnh lý liên quan đến  

tiêu hóa 

-  

 

Rối loạn nước và 

chất điện giải, 

rối loạn cân 

bằng axit – bazo 

và biện pháp 

khắc phục  

 

- Về kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên một số kiến thức 

sâu về rối loạn bệnh lý trong bệnh nội khoa thú y, sự điều chỉnh 

các rối loạn đó, phương pháp chẩn đoán và hướng phòng trị 

bệnh. Đặc biệt cập nhật các kiến thức mới cho sinh viên thuộc 

chuyên ngành bệnh lý và chữa bệnh động vật để phục vụ cho 

việc học tập và  nghiên cứu. 

- Về kỹ năng: chẩn đoán và điều trị các rối loạn nước và chất 

điện giải, rối loạn cân bằng axit – bazo  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chủ động đưa ra các biện 

pháp phòng trị các rối loạn nước và chất điện giải, rối loạn cân 

bằng axit – bazo  

-  

2   

 

CHẤT ĐỘC VÀ 

NGỘ ĐỘC Ở 

VẬT NUÔI 

Kiến thức: Trang bị cho hoc̣ viên nguồn gốc, phân loại chất 

độc. Dựa trên cơ sở khoa học đó để chẩn đoán, phòng và điều trị ngộ 

độc cho vật nuôi. 

Kỹ năng: Thông qua hoạt động dạy và học, sinh viên sẽ hình 

thành một số kỹ năng như xây dựng mục tiêu nghề nghiệp, khả năng 

xử lý và đánh giá thông tin, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoc̣ viên có khả năng hiểu, tự 

chủ và vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong hệ thống phân loại 

ngộ độc các chất độc đối với vật nuôi, nhất là các thuốc hoá học trị 

liệu trong điều trị bệnh, hoá chất bảo vệ thực vật, độc tố mấm 

2  

Kiểm tra và tiểu luâṇ: 30% 

Thi kết thúc học phần: 70% 

 



mốc…vừa an toàn cho vật nuôi vừa tránh tránh tồn lưu và đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

 

 
Viêm và các tổn 

thương của viêm 

- Kiến thức: Giúp người học có kiến thức chuyên sâu, tiên tiến 

về viêm và các tổn thương cuả viêm 

- Kỹ năng: Người học có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn 

đề về viêm và các tổn thương phức tạp của viêm  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có năng lực phát 

hiện, rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình viêm và 

các tổn thương do viêm. 

 

  -  

 
Khối u và ung 

thư 

- Kiến thức: Giúp người học có kiến thức chuyên sâu, tiên tiến 

về khối u và ung thư ở động vật  

- Kỹ năng: Người học có kỹ năng phát hiện, chẩn đoán, phân 

tích các tổn thương u và ung thư 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có năng lực phát 

hiện, rút ra những nguyên tắc, quy luật của cac tổn thương u và 

ung thư ở động vật . 

 

  -  

 

Ngành DỊCH TỄ HỌC THÚ Y trình độ TIẾN SĨ 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

 

Các phương 

pháp nghiên cứu 

dịch tễ học 

- Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y kiến 

thức, những lý luận khoa học mới nhất về dịch tễ học hiện đại, 

hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu, phân tích dịch tễ học, các 

phương pháp đo lường, các kỹ thuật thu thập, phân tích các dữ liệu 

   



dịch tễ một cách cơ bản, có hệ thống và chính xác, đồng thời đề 

xuất các biện pháp can thiệp hữu hiệu nhất để phòng ngừa, kiểm 

soát, hạn chế,ngăn chăn và thanh toán dịch bệnh. 

Về kỹ năng: Biết thu thập, lưu giữ  và phân tích dữ liệu, biết ứng dụng 

một số phần mềm và bước đầu thực hành xây dựng bản đồ dịch tễ 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự vận động để có thể hiểu, nắm 

vững kiến thức môn học và vận dụng trong thực tiễn 

 

 
Vi khuẩn học thú 

y nâng cao 

- Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y 

kiến thức mới, nghiên cứu sâu về vi khuẩn gây bệnh, các 

phương pháp chẩn đoán, giám định vi khuẩn và phương pháp 

phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi . 

- Về kỹ năng: Nâng cao và cập nhật trình độ lý thuyết cho nghiên 

cứu sinh, để nghiên cứu sinh có khả năng độc lập trong nghiên cứu 

chuyên sâu về vi khuẩn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: nghiên cứu sinh có khả năng 

làm việc độc lập về các phương pháp chẩn đoán, giám định vi 

khuẩn, ứng dụng một số kỹ thuật và thực tế sản xuất. 

 

   

 

Bệnh ký sinh 

trùng truyền lây 

giữa người và 

động vật 

- Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y 

kiến thức về  những kiến thức, khái niệm về bệnh ký sinh trùng 

truyền lây giữa động vật và người. Trang bị những kiến thức 

chuyên sâu về bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và 

động vật. 

- Về kỹ năng: rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác liên 

ngành, đa ngành. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng làm việc độc 

lập, phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề chuyên môn 

bệnh truyền lây giữa động vật và người, chịu trách nhiệm về 

   



những vấn đề chuyên môn. 

 

 
Bệnh lý thú y 

nâng cao 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y kiến thức 

về  bệnh lý thú y phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu đặc biệt cập 

nhật các kiến thức mới cho nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành bệnh 

lý và chữa bệnh động vật. 

Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác liên ngành, 

đa ngành.   

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng làm việc độc lập, 

phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề chuyên môn bệnh lý thú 

y, chịu trách nhiệm về những vấn đề chuyên môn. 

 

   

 
Virus học thú y 

nâng cao 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y những 

phương pháp nghiên cứu sâu về virus, những thành tựu khoa học mới 

về đa dạng sinh học của những virus gây bệnh quan trọng ở động vật. 

Ảnh hưởng của nó khi nghiên cứu tạo một vacxin phòng bệnh virus 

có hiệu lực cao. 

Về kỹ năng: Bổ sung, nâng cao trình độ lý thuyết cho nghiên cứu sinh, 

để nghiên cứu sinh có khả năng độc lập trong nghiên cứu chuyên sâu về 

virus 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: nghiên cứu sinh có khả năng làm 

việc độc lập, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề nghiên 

cứu về các phương pháp chẩn đoán, giám định virus, ứng dụng trong 

tạo một vacxin phòng bệnh virus có hiệu lực cao.  

 

   

 
Bệnh lý thú y 

nâng cao 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y kiến thức 

về  bệnh lý thú y phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu đặc biệt cập 

nhật các kiến thức mới cho nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành bệnh 
   



lý và chữa bệnh động vật. 

Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác liên ngành, 

đa ngành.   

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có khả năng làm việc độc lập, 

phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề chuyên môn bệnh lý thú 

y, chịu trách nhiệm về những vấn đề chuyên môn. 

 

 
Virus học thú y 

nâng cao 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y những 

phương pháp nghiên cứu sâu về virus, những thành tựu khoa học mới 

về đa dạng sinh học của những virus gây bệnh quan trọng ở động vật. 

Ảnh hưởng của nó khi nghiên cứu tạo một vacxin phòng bệnh virus 

có hiệu lực cao. 

Về kỹ năng: Bổ sung, nâng cao trình độ lý thuyết cho nghiên cứu sinh, 

để nghiên cứu sinh có khả năng độc lập trong nghiên cứu chuyên sâu về 

virus 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: nghiên cứu sinh có khả năng làm 

việc độc lập, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề nghiên 

cứu về các phương pháp chẩn đoán, giám định virus, ứng dụng trong 

tạo một vacxin phòng bệnh virus có hiệu lực cao.  

 

   

 
Miễn dịch học 

thú y nâng cao 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y kiến thức 

chuyên sâu về các tế bào tham gia trong đáp ứng miễn dịch của cơ 

thể, về kiểm soát điều hòa đáp ứng miễn dịch và ứng dụng miễn dịch 

trong ghép mô và cơ quan. 

Về kỹ năng: Nâng cao trình độ lý thuyết cho nghiên cứu sinh trong nghiên 

cứu chuyên sâu về các tế bào tham gia trong đáp ứng miễn dịch của cơ 

thể, về kiểm soát điều hòa đáp ứng miễn dịch và ứng dụng miễn dịch 

trong ghép mô và cơ quan. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiên cứu sinh có khả năng làm 

việc độc lập và giải quyết các vấn đề nghiên cứu về miễn dịch bệnh 

   



lý, có năng lực phát hiện và ứng dụng kiến thức của môn học trong 

chẩn đoán bệnh, phòng trị bệnh truyền nhiễm, bệnh về miễn dịch. 

 

 
Dịch tễ học thú y 

ứng dụng 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y kiến 

thức, những lý luận khoa học mới nhất về dịch tễ học hiện đại, hướng 

dẫn các phương pháp nghiên cứu, phân tích dịch tễ học, các phương 

pháp đo lường, các kỹ thuật thu thập, phân tích các dữ liệu dịch tễ 

một cách cơ bản, có hệ thống và chính xác, đồng thời đề xuất các biện 

pháp can thiệp hữu hiệu nhất để phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế,ngăn 

chăn và thanh toán dịch bệnh. 

Về kỹ năng: Biết thu thập, lưu giữ  và phân tích dữ liệu, biết ứng dụng 

một số phần mềm và bước đầu thực hành xây dựng bản đồ dịch tễ 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự vận động để có thể hiểu, nắm 

vững kiến thức môn học và vận dụng trong thực tiễn 

 

   

 
Các phương 

pháp nghiên cứu 

dịch tễ học 

Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành thú y kiến 

thức, những lý luận khoa học mới nhất về dịch tễ học hiện đại, hướng 

dẫn các phương pháp nghiên cứu, phân tích dịch tễ học, các phương 

pháp đo lường, các kỹ thuật thu thập, phân tích các dữ liệu dịch tễ 

một cách cơ bản, có hệ thống và chính xác, đồng thời đề xuất các biện 

pháp can thiệp hữu hiệu nhất để phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế,ngăn 

chăn và thanh toán dịch bệnh. 

Về kỹ năng: Biết thu thập, lưu giữ  và phân tích dữ liệu, biết ứng dụng 

một số phần mềm và bước đầu thực hành xây dựng bản đồ dịch tễ 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự vận động để có thể hiểu, nắm 

vững kiến thức môn học và vận dụng trong thực tiễn 

 

   



 

Thụ tinh nhân 

tạo Gia súc- Gia 

cầm 

Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức nâng cao về những bệnh sinh 

sản chính, mới thường xảy ra. Những quan điểm mới trong phòng và 

điều trị bệnh sinh sản. 

Về kỹ năng: Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá tài liệu chuyên 

ngành sinh sản và bệnh sinh sản gia súc. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập, có 

khả năng kết hợp các kĩ năng trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh sinh 

sản ở gia súc 

 

  

Chuyên cần, dự giờ, thảo 

luận 10% 

      - Kiểm tra giữa kỳ, 

thực tập, tiểu luận 20% 

      - Điểm thi cuối kỳ 

70%  

 

 
Sinh lý sinh sản 

gia súc nâng cao 

Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức nâng cao về sinh lý sinh sản, 

bản chất sinh học sinh sản, sinh lý tế bào sinh dục, quá trình thụ tinh 

làm cơ sở cho việc xây dựng các kỹ thuật và công nghệ sinh sản cũng 

như phòng và trị bệnh sinh sản 

Về kỹ năng: Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá tài liệu chuyên 

ngành sinh sản và bệnh sinh sản gia súc. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập, có 

khả năng kết hợp các kĩ năng trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh sinh 

sản ở gia súc 

 

  

      - Chuyên cần, dự giờ, 

thảo luận 10- 20% 

      - Kiểm tra giữa kỳ, 

thực tập, tiểu luận 20- 

30% 

      - Điểm thi cuối kỳ 50- 

70%  

 



 
Bệnh sinh sản gia 

súc nâng cao 

- Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức nâng cao về những 

bệnh sinh sản chính, mới thường xảy ra. Những quan điểm mới trong 

phòng và điều trị bệnh sinh sản. 

- Về kỹ năng: Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá tài 

liệu chuyên ngành sinh sản và bệnh sinh sản gia súc. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc 

lập, có khả năng kết hợp các kĩ năng trong việc chẩn đoán, điều trị 

bệnh sinh sản ở gia súc 

 

  

      - Chuyên cần, dự giờ, 

thảo luận 10- 20% 

      - Kiểm tra giữa kỳ, 

thực tập, tiểu luận 20- 

30% 

      - Điểm thi cuối kỳ 50- 

70%  

 

 
Bệnh sinh sản 

trâu, bò 

Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức nâng cao về những bệnh sinh 

sản chính, mới thường xảy ra. Những quan điểm mới trong phòng và 

điều trị bệnh sinh sản. 

Về kỹ năng: Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu chuyên ngành. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc và 

tích cực trong các giờ học. 

 

2  

Chuyên cần, dự giờ, thảo 

luận 10- 20% 

      - Kiểm tra giữa kỳ, 

thực tập, tiểu luận 20- 

30% 

      - Điểm thi cuối kỳ 50- 

70%  

 

 
Bệnh sinh sản 

ngựa 

- Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức nâng cao về những 

bệnh sinh sản chính, mới thường xảy ra. Những quan điểm mới trong 

phòng và điều trị bệnh sinh sản. 

   



- Về kỹ năng: Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá tài 

liệu chuyên ngành sinh sản và bệnh sinh sản gia súc. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc 

lập, có khả năng kết hợp các kĩ năng trong việc chẩn đoán, điều trị 

bệnh sinh sản ở gia súc 

 

 
Bệnh sinh sản 

lợn 

- Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức nâng cao về những 

bệnh sinh sản chính, mới thường xảy ra. Những quan điểm mới trong 

phòng và điều trị bệnh sinh sản. 

- Về kỹ năng: Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá tài 

liệu chuyên ngành sinh sản và bệnh sinh sản gia súc. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc 

lập, có khả năng kết hợp các kĩ năng trong việc chẩn đoán, điều trị 

bệnh sinh sản ở lợn 

 

  

      - Chuyên cần, dự giờ, 

thảo luận 10% 

      - Kiểm tra giữa kỳ, 

thực tập, tiểu luận 20% 

      - Điểm thi cuối kỳ 

70%  

 

 

XII. KHOA THỦY SẢN 

Ngành Nuôi trồng thủy sản 

Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 



1 Công trình và thiết 

bị nuôi trồng thủy 

sản 

 Sau khi học xong học phần, sinh viên biết vận dụng kiến thức cơ 

bản nhất vào việc vận hành các công trình về thủy lợi, công trình 

nuôi trồng thủy sản, quy hoạch và thiết kế các công trình này. Môn 

học cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hệ thống các trang 

thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản 

 2 

 Học kỳ 

I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

2 

Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi động 

vật thân mềm 

Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp các kiến thức về đặc điểm 

sinh học, kỹ thuật nuôi và sản xuất giống của một số loài ĐVTM 

được nuôi phổ biến và cho giá trị kinh tế cao 

Về kỹ năng: Sinh viên thành thạo kỹ năng cho sản xuất giống và 

nuôi một số loài ĐVTM phổ biến, có khả năng phân tích, so sánh 

hiệu quả của các mô hình nuôi thân mềm cũng như có khả năng sử 

lý một số trường hợp thường gặp trong quá trình nuôi ĐVTM 

thương phẩm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có năng lực tự đánh giá, giải 

quyết các vấn đề chuyên môn liên quan đến kỹ thuật nuôi một số 

loài động vật thân mềm. 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá 

3 

Bệnh học thủy sản 

 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá 

4 

Dịch tễ bệnh động 

vật thủy sản 

kiến thức: Nắm được các khái niệm cơ bản về dịch tễ học thủy sản, 

có kiến thức cơ bản về dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm thuỷ 

sản và một số phương pháp nghiên cứu dịch tễ trong thuỷ sản. 

Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các phương pháp tính toán trong 

nghiên cứu dịch tễ học thuỷ sản. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

trong việc thiết kế và tiến hành các nghiên cứu dịch tễ trong việc 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 
Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



điều tra tình hình dịch bệnh và xác định yếu tố nguy cơ của bệnh 

động vật thuỷ sản  

5 

Kỹ thuật nuôi thủy 

đặc sản 

- Nắm vững đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi một số loài thủy đặc 

sản có giá trị kinh tế. Biết phân tích, so sánh hiệu quả của các mô 

hình nuôi thủy đặc sản hiện đang áp dụng. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết về đặc điểm sinh học, 

kỹ thuật nuôi các loài thủy đặc sản vào thực tế và biết so sánh, liên 

hệ với kiến thức lý thuyết với thực tế của nghề nuôi thủy đặc sản 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

6 

Kỹ thuật sản xuất 

giống và trồng rong 

biển 

- Về kiến thức Học phần nhằm giúp sinh viên phân biệt được đặc 

điểm sinh học, phân loại một số loài rong biển, kỹ thuật trồng và 

nhân giống các loài rong có giá trị kinh tế cao, những kiến thức về 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi rong biển tự nhiên; 

- Về kỹ năng: phân biệt được một số loài rong biển qua các đặc điểm 

phân loại, vận dụng thành thạo kỹ thuật chế biến một số loài rong 

biển trong thực tế sản xuất. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên tích cực tìm tài 

liệu đọc thêm về các vấn đề giảng viên trình bày trên lớp học, tích 

cực tìm hiểu thêm nhiều thông tin về những áp dụng thực tế của môn 

học 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

7 

Truy suất nguồn gốc 

các sản phẩm thủy 

sản 

+ Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

về: 

- Truy xuất nguồn gốc 

- Các quy định chung và phương pháp thiết lập hệ thống truy 

xuất nguồn gốc 

- Các công cụ hỗ trợ việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cho 

các sản phẩm thủy sản. 

+ Học phần cũng nhằm tạo ra cho người học những kỹ năng tư duy, 

phương pháp học tập chủ động để họ có thể sử dụng và phát huy 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



những kiến thức đã học và đi sâu hơn nữa về lĩnh vực này trong 

tương lai. 

- Các bài thực hành và thuyết trình theo nhóm giúp sinh viên rèn 

luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả và rèn luyện khả năng 

thuyết trình. 

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện các bước trong việc thiết lập hệ thống 

truy xuất nguồn gốc các mặt hàng thủy sản 

- Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài liệu liên quan đến 

môn học 

8 

Bảo quản và chế 

biến các sản phẩm 

thủy sản 

- Thành phần, tính chất của nguyên liệu thủy sản sau khi thu hoạch, 

những khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng  trong thu 

gom, sơ chế và chế biến thủy sản, những yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng và an toàn thực phẩm thủy sản. 

- Những biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết, phương pháp 

thu gom bảo quản sau thu hoạch, phương pháp quản lý chất lượng 

thủy sản,  công nghệ chế biến một số mặt hàng thủy sản. 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 
Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

9 

Ô nhiễm môi trường 

và độc tố trong nuôi 

trồng thủy sản 

- Nắm được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và vận 

dụng vào việc xử lý, ngăn chặn nước nuôi thủy sản bị ô nhiễm;  

- Nắm được một số chất gây độc trong thủy sản, tìm cách hạn 

chế và xử lý các chất độc trong NTTS. 

Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức: 

- Các bài thực hành và thuyết trình theo nhóm giúp sinh viên 

rèn luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả và rèn luyện khả năng 

thuyết trình. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất thủy 

sản 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



- Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài liệu liên quan đến 

môn học 

10 

Khuyến ngư 

 Về kiến thức: Sinh viên vận dụng được kiến thức cơ bản, 

nhận thức được về nhiệm vụ, phẩm chất của 1 cán bộ làm công tác 

khuyến ngư các cấp cũng như phương pháp để hoàn thành những 

nhiệm vụ đó. 

Về kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy trong khuyến ngư. Phân 

tích các tình huống và đánh giá nhanh nông thôn. 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

11 Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Thực hiện thành thạo phương pháp quản lý sức 

khoẻ động vật thuỷ sản; thuốc và nguyên tắc dùng thuốc trong nuôi 

trồng thuỷ sản; phương pháp chẩn đoán bệnh trong NTTS, một số 

bệnh thường gặp trên các đối tượng nuôi quan trọng ở Việt Nam; 

Áp dụng được quy luật phát sinh, phát triển và cơ chế sinh bệnh làm 

cơ sở khoa học cho biện pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh tổng hợp 

để quản lý sức khỏe ĐVTS. 

- Về kỹ năng: Vận dụng được kiến thức chuyên môn về nuôi 

và phòng trị bênh cho thủy sản trong nghiên cứu khoa học và sản 

xuất thực tế; Thành tạo các thao tác cơ bản trong nghiên cứu sinh 

học, điều tra thống kê số liệu khoa học trong lĩnh vực ngành 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Năng lực sáng tạo, phát triển và 

sẵn sàng thay đổi trong nghề nghiệp; Rèn luyện tác phong của người 

làm công tác khoa học; Có kỹ năng trong quản lý: lập kế hoạch, điều 

hành sản xuất và kinh doanh thuỷ sản 

10 

Học kỳ 

II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

 

 

Chuyên ngành Bệnh học thủy sản 



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 

Kỹ thuật sản xuất giống và 

trồng rong biển 

- Về kiến thức Học phần nhằm giúp sinh viên phân biệt 

được đặc điểm sinh học, phân loại một số loài rong biển, 

kỹ thuật trồng và nhân giống các loài rong có giá trị kinh 

tế cao, những kiến thức về khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

rong biển tự nhiên; 

- Về kỹ năng: phân biệt được một số loài rong biển qua 

các đặc điểm phân loại, vận dụng thành thạo kỹ thuật chế 

biến một số loài rong biển trong thực tế sản xuất. 

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên tích 

cực tìm tài liệu đọc thêm về các vấn đề giảng viên trình 

bày trên lớp học, tích cực tìm hiểu thêm nhiều thông tin 

về những áp dụng thực tế của môn học 
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 Phương pháp đánh 
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10, theo rubic đánh 
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2 

Công trình và thiết bị nuôi 

trồng thủy sản 

Sau khi học xong học phần, sinh viên biết vận dụng kiến 

thức cơ bản nhất vào việc vận hành các công trình về 

thủy lợi, công trình nuôi trồng thủy sản, quy hoạch và 

thiết kế các công trình này. Môn học cũng cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức về hệ thống các trang thiết bị sử 

dụng trong nuôi trồng thủy sản 
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3 

Bệnh nấm 

- Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức về nấm học 

trong chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh do nấm gây ra 

trên động vật thủy sản nuôi. 

- Về kỹ năng: Thành thạo soi kính, nuôi cấy, phân 

lập và nhận dạngnấm gây bệnh, nhận biết đặc điểm dấu 

hiệu triệu chứng, bệnh tích bệnh do nấm gây ra ở động 

vật thủy sản, tính toán chính xác liều lượng thuốc, hóa 
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chất để điều trị bệnh nấm ở động vật thủy sản, sử dụng 

thuốc, hóa chất thành thạo, thao tác nhanh khéo trong xử 

lý bệnh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học 

phần sinh viên tự chịu trách nhiệm về phác đồ điều trị 

bệnh mà bản thân đưa ra. 

 

4 

Bệnh Vi khuẩn 

- Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức về vi khuẩn 

học trong chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh vi khuẩn 

thông thường trên động vật thủy sản nuôi. 

- Về kỹ năng: Thành thạo soi kính, nuôi cấy, phân 

lập và nhận dạngvi khuẩn, nhận biết đặc điểm dấu hiệu 

triệu chứng, bệnh tích bệnh do vi khuẩn gây ra ở động vật 

thủy sản, tính toán chính xác liều lượng thuốc, hóa chất 

để điều trị bệnh vi khuẩn ở động vật thủy sản, sử dụng 

thuốc, hóa chất thành thạo, thao tác nhanh khéo trong xử 

lý bệnh. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học phần 

sinh viên tự chịu trách nhiệm về phác đồ điều trị bệnh 

mà bản thân đưa ra. 
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5 

Bệnh Virus 

- Về kiến thức: Nhận biết được các bệnh virus  thường 

gặp trên động vật thủy sản (tôm muôi nước lợ, cá nước 

ngọt, cá biển, cá nuôi nước lạnh), vận dụng được các 

phương pháp chẩn đoán và biện pháp phòng trừ bệnh. Từ 
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đó thực hiện phát triển NTTS theo hướng ổn định và bền 

vững 

 - Về kỹ năng: Thành thạo trong thu mẫu, phân tích 

mẫu bệnh và phân biệt các triệu chứng dấu hiệu bệnh lý 

của từng bệnh virus được giới thiệu trong chương trình, 

xác định được cơ quan đích của tác nhân virus và phương 

pháp chẩn đoán bệnh. 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu 

trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bệnh virus mà 

sinh viên tư vấn, thực hiện 

6 

Bệnh ký sinh trùng 

- Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức về ký sinh 

trùng học trong chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh KST 

thông thường trên động vật thủy sản nuôi. 

- Về kỹ năng: Thành thạo soi kính, nhận dạng ký 

sinh trùng, tính toán chính xác liều lượng thuốc, hóa chất 

để điều trị bệnh ký sinh trùng ở động vật thủy sản, sử dụng 

thuốc, hóa chất thành thạo, thao tác nhanh khéo trong xử 

lý bệnh. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học phần 

sinh viên tự chịu trách nhiệm về phác đồ điều trị bệnh mà 

bản thân đưa ra 
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7 
Kỹ thuật sản xuất giống và 

nuôi động vật thân mềm 

Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp các kiến thức về 

đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi và sản xuất giống của 

một số loài ĐVTM được nuôi phổ biến và cho giá trị kinh 

tế cao 

 2 Học kỳ I 

2021-2022 
Phương pháp đánh 

giá theo thang điểm 

10, theo rubic đánh 

giá  



Về kỹ năng: Sinh viên thành thạo kỹ năng cho sản xuất 

giống và nuôi một số loài ĐVTM phổ biến, có khả năng 

phân tích, so sánh hiệu quả của các mô hình nuôi thân 

mềm cũng như có khả năng sử lý một số trường hợp 

thường gặp trong quá trình nuôi ĐVTM thương phẩm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: có năng lực tự đánh 

giá, giải quyết các vấn đề chuyên môn liên quan đến kỹ 

thuật nuôi một số loài động vật thân mềm. 

8 

Bảo quản và chế biến các 

sản phẩm thủy sản 

Nắm vững đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi một số loài 

thủy đặc sản có giá trị kinh tế. Biết phân tích, so sánh hiệu 

quả của các mô hình nuôi thủy đặc sản hiện đang áp dụng. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết về đặc điểm 

sinh học, kỹ thuật nuôi các loài thủy đặc sản vào thực tế 

và biết so sánh, liên hệ với kiến thức lý thuyết với thực tế 

của nghề nuôi thủy đặc sản 
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9 

Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản 

- Nắm vững đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi một 

số loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế. Biết phân tích, so 

sánh hiệu quả của các mô hình nuôi thủy đặc sản hiện 

đang áp dụng. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết về đặc điểm 

sinh học, kỹ thuật nuôi các loài thủy đặc sản vào thực tế 

và biết so sánh, liên hệ với kiến thức lý thuyết với thực tế 

của nghề nuôi thủy đặc sản 
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10 

Khuyến ngư 

 Về kiến thức: Sinh viên vận dụng được kiến thức 

cơ bản, nhận thức được về nhiệm vụ, phẩm chất của 1 cán 

bộ làm công tác khuyến ngư các cấp cũng như phương 

pháp để hoàn thành những nhiệm vụ đó. 
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Về kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy trong khuyến 

ngư. Phân tích các tình huống và đánh giá nhanh nông 

thôn. 

11 Khóa luận tốt nghiệp 

- Về kiến thức: Thực hiện thành thạo phương pháp 

quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản; thuốc và nguyên tắc 

dùng thuốc trong nuôi trồng thuỷ sản; phương pháp chẩn 

đoán bệnh trong NTTS, một số bệnh thường gặp trên các 

đối tượng nuôi quan trọng ở Việt Nam; Áp dụng được 

quy luật phát sinh, phát triển và cơ chế sinh bệnh làm cơ 

sở khoa học cho biện pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh 

tổng hợp để quản lý sức khỏe ĐVTS. 

- Về kỹ năng: Vận dụng được kiến thức chuyên môn 

về nuôi và phòng trị bênh cho thủy sản trong nghiên cứu 

khoa học và sản xuất thực tế; Thành tạo các thao tác cơ 

bản trong nghiên cứu sinh học, điều tra thống kê số liệu 

khoa học trong lĩnh vực ngành 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Năng lực sáng tạo, 

phát triển và sẵn sàng thay đổi trong nghề nghiệp; Rèn 

luyện tác phong của người làm công tác khoa học; Có 

kỹ năng trong quản lý: lập kế hoạch, điều hành sản xuất 

và kinh doanh thuỷ sản 

10 
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2. Khóa 64:  

2.1 Ngành Nuôi trồng thủy sản 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 



1 
Dinh dưỡng và thức ăn 

thủy sản 

+ Học phần nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và 

ứng dụng về: Đặc điểm dinh dưỡng, sinh lý tiêu hóa của động vật thủy 

sản, vai trò của các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn và nhu cầu 

dinh dưỡng của đối tượng nuôi, các nguồn nguyên liệu, cách lập công 

thức  và sản xuất thức ăn nhân tạo, giá trị dinh dưỡng và hiệu quả sử 

dụng thức ăn đối với các đối tượng thủy sản.  

+ Học phần cũng nhằm tạo ra cho người học những kỹ năng tư duy, 

phương pháp học tập chủ động để họ có thể sử dụng và phát huy 

những kiến thức đã học và đi sâu hơn nữa về lĩnh vực này trong tương 

lai. 
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2 
Luật và chính sách phát 

triển nghề cá 
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3 
Chẩn đoán bệnh động 

vật thủy sản 

- Về kiến thức: Áp dụng được nguyên lý, nguyên tắc và phương 

pháp thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán một số bệnh ở thường gặp động 

vật thủy sản. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuật chẩn đoán 

từ đơn giản đến phức tạp, chẩn đoán thông qua triệu chứng lâm sàng, 

thành thạo một số kỹ thuật chẩn đoán cơ bản trong phòng thí nghiệm đối 

với các bệnh thường gặp và bệnh nguy hiểm ở động vật thủy sản. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chẩn đoán các bệnh thường gặp 

ở động vật thủy sản khi được phân công trách nhiệm chẩn đoán các ca 

bệnh gặp ở thực tế 
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4 
Kỹ thuật sản xuất giống 

cá nước ngọt 
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5 
Kỹ thuật nuôi cá nước 

ngọt 
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6 

Quản lý chất lượng nước 

trong nuôi trồng thủy 

sản 

- Hiểu biết được các thông số môi trường nước đặc trưng, cơ bản 

đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản  

- Nắm bắt được tác động của các yếu tố môi trường nuôi lên quá 

trình sinh trưởng và sinh sản của động vật thủy sản 

- Nắm được các chu trình hóa học, các động thái trong môi 

trường và những tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản tới môi 

trường tự nhiên 

- Đưa ra được các biện pháp quản lý và điều chỉnh các thông số 

môi trường ao nuôi phù hợp với quá trình sinh trưởng và sinh sản của 

động vật thủy sản 

Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức: 

- Các bài thực hành và thuyết trình theo nhóm giúp sinh viên rèn 

luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả và rèn luyện khả năng thuyết 

trình. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất thủy sản 

- Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài liệu liên quan đến môn 

học 
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7 Hệ sinh thái cửa sông 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học đạt được Nắm vững, 

phân biệt được những khái niệm, kiến thức  cơ bản về về hệ sinh thái 

cửa sông và các vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Hiểu, phân tích được 

đời sống của những loài thủy sản đặc hữu vừng cửa sông ven biển. 

- Về kỹ năng: Có có khả năng vận dụng sự hiểu biết về đời sống của 

động vật thủy sản trong môi trường nước vào các hoạt động trong nuôi 

trồng thủy hải sản và quản lý môi trường nuôi vùng cửa sông ven biển. 

Có năng lực phân tích, nhận biết về phát triển bền vững thủy sản nói 
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chung cũng như cách thức duy trì, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tài 

nguyên nước vùng cửa sông ven biển 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển kỹ năng nhận thức đúng 

đắn về nuôi trồng thủy sản bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

vùng cửa sông 

8 
Kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi cá biển 

- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết được đặc điểm sinh học của 

một số loài cá biển quan trọng, các nguyên lý trong lựa chọn, nuôi vỗ, 

kỹ thuật sinh sản cũng như ương nuôi ấu trùng cá biển.  

- Về kỹ năng: thành thạo kỹ năng: 

o Chọn lựa cá giống, cá bố mẹ 

o Kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản 

o Kỹ thuật ương, nuôi 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nghiêm túc trên lớp học và kỹ 

năng tìm hiểu, tham khảo kiến thức chuyên môn. 
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9 
Kỹ thuật sản xuất thức 

ăn tươi sống 

Học phần nhằm giúp người học áp dụng được những kiến thức về đặc 

điểm sinh học, giá trị dinh dưỡng của các đối tượng sử dụng làm thức 

ăn tươi sống, kỹ thuật nuôi sinh khối và sử dụng thức ăn tươi sống 

trong nuôi trồng thủy sản. Người học có khả năng đo đếm một số chỉ 

tiêu của các loại thức ăn tươi sống. Ngoài ra, người học còn có năng 

lực tự chủ tốt và trách nhiệm cao  
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10 
Rèn nghề nuôi trồng 

thủy sản 
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11 
Kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi giáp xác 

- Nắm vững đặc điểm sinh học, tập tính sống, kỹ thuật nuôi một số 

đối tượng giáp xác kinh tế chủ lực.  2 
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- Có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết về đặc điểm sinh học, 

kỹ thuật nuôi và sản xuất giống  vào thực tế và biết so sánh, liên hệ với 

kiến thức lý thuyết với thực tế của nghề nuôi giáp xác 

- Biết phân tích, so sánh hiệu quả của các mô hình và công nghệ sản 

xuất giống và nuôi giáp xác hiên đang áp dụng 

12 

Thực tập giáo trình sản 

xuất giống và nuôi cá 

nước ngọt 

- Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên phải biết và 

vận dụng các bước trong quy trình sản xuất giống, kỹ thuật ương nuôi 

cá giống, kỹ thuật nuôi thương phẩm, phòng và trị bệnh một số bệnh 

thường gặp trên các đối tượng cá nước ngọt. Nhằm giúp người học vận 

dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế nghề nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên sau khi tham gia thực tập giáo trình có khả 

năng tham gia sử dụng các dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ chuyên môn; 

có khả năng tìm kiếm, phân tích các kiến thức chuyên ngành thủy sản 

- Năng lực chịu trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu 

trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương 

nuôi một số loài cá nước ngọt thường gặp. 

5 
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13 

Thực tập giáo trình sản 

xuất giống và nuôi hải 

sản 

- Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên phải biết và 

vận dụng các bước trong quy trình sản xuất giống, kỹ thuật ương nuôi 

cá giống, kỹ thuật nuôi thương phẩm, phòng và trị bệnh một số bệnh 

thường gặp trên các đối tượng cá nước ngọt. Nhằm giúp người học vận 

dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế nghề nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên sau khi tham gia thực tập giáo trình có 

khả năng tham gia sử dụng các dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ chuyên 

5 
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môn; có khả năng tìm kiếm, phân tích các kiến thức chuyên ngành thủy 

sản 

- Năng lực chịu trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu trách 

nhiệm về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương 

nuôi một số loài cá nước ngọt thường gặp. 

14 
Kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi cá cảnh 

Học xong học phần này sinh viên nhận biết, phân biệt được đặc tính 

sinh học, sinh sản của các loài cá nước ngọt; Các nguyên lý cơ bản cần 

áp dụng để sinh sản bán nhân tạo, nhân tạo, ương cá bột lên cá hương 

và cá hương lên cá giống. Áp dụng được phương pháp sinh sản nhân tạo 

các loài cá nước ngọt 

2 
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2.2 Ngành Bệnh học thủy sản 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 
Luật và chính sách 

phát triển nghề cá 
   2 

 Học 

kỳ I 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá   

2 
Dược lý học thủy 

sản 

Về kiến thức: Học phần cung cấp các thông tin Đại cương về dược lý học. 

Phương pháp dùng thuốc trong Nuôi trồng Thủy sản; Thuốc kháng sinh dùng 

trong NTTS; Thuốc khử trùng, ký sinh trùng và nấm ở ĐVTS. Một số loại 

thảo dược dùng trong NTTS;  
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Về kỹ năng: Thành thạo và tính toán chính xác liều lượng thuốc, hóa chất 

để điều trị bệnh nấm ở động vật thủy sản, sử dụng thuốc, hóa chất thành 

thạo, thao tác nhanh khéo trong xử lý bệnh. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu 

trách nhiệm về phác đồ điều trị bệnh mà bản thân đưa ra. 

3 

Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi cá 

biển 

- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết được đặc điểm sinh học của một 

số loài cá biển quan trọng, các nguyên lý trong lựa chọn, nuôi vỗ, kỹ thuật 

sinh sản cũng như ương nuôi ấu trùng cá biển.  

- Về kỹ năng: thành thạo kỹ năng: 

o Chọn lựa cá giống, cá bố mẹ 

o Kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản 

o Kỹ thuật ương, nuôi 

Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Nghiêm túc trên lớp học và kỹ 

năng tìm hiểu, tham khảo kiến thức chuyên môn. 
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4 

Quản lý chất 

lượng nước trong 

nuôi trồng thủy 

sản 

- Hiểu biết được các thông số môi trường nước đặc trưng, cơ bản đối 

với hệ thống nuôi trồng thủy sản  

- Nắm bắt được tác động của các yếu tố môi trường nuôi lên quá 

trình sinh trưởng và sinh sản của động vật thủy sản 

- Nắm được các chu trình hóa học, các động thái trong môi trường 

và những tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản tới môi trường tự 

nhiên 

- Đưa ra được các biện pháp quản lý và điều chỉnh các thông số môi 

trường ao nuôi phù hợp với quá trình sinh trưởng và sinh sản của động vật 

thủy sản 

Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức: 
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- Các bài thực hành và thuyết trình theo nhóm giúp sinh viên rèn 

luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả và rèn luyện khả năng thuyết trình. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất thủy sản 

- Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài liệu liên quan đến môn học  

5 
Mô bệnh học thủy 

sản 

- Về kiến thức: Áp dụng được nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp 

thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán một số bệnh ở thường gặp động vật thủy 

sản thông qua phương pháp mô bệnh học. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác làm tiêu bản mô học, 

nhận diện được các cơ quan, bộ phận trong tiêu bản, phát hiện và phân biệt 

được các tổn thương do bệnh lý gây ra và các mô lành thông qua đọc tiêu 

bản mô học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự đọc được các tiêu bản mô học các 

bệnh thường gặp ở động vật thủy sản khi được phân công trách nhiệm chẩn 

đoán các ca bệnh gặp ở thực tế. 
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6 
Chẩn đoán bệnh 

động vật thủy sản 

- Về kiến thức: Áp dụng được nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp 

thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán một số bệnh ở thường gặp động vật thủy 

sản. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuật chẩn đoán từ 

đơn giản đến phức tạp, chẩn đoán thông qua triệu chứng lâm sàng, thành 

thạo một số kỹ thuật chẩn đoán cơ bản trong phòng thí nghiệm đối với các 

bệnh thường gặp và bệnh nguy hiểm ở động vật thủy sản. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chẩn đoán các bệnh thường gặp ở 

động vật thủy sản khi được phân công trách nhiệm chẩn đoán các ca bệnh 

gặp ở thực tế 
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7 

Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi cá 

nước ngọt 

- Về kiến thức: Học xong học phần này Sinh viên hiểu biết về đặc tính sinh 

học, sinh sản của các loài cá nước ngọt; Các nguyên lý cơ bản cần áp dụng 

để sinh sản bán nhân tạo, nhân tạo, ương nuôi và nuôi thương phẩm thành 

công các loài cá nuôi.Áp dụng được kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các 

loài cá đó. 

- Về kỹ năng: Thành thạo chọn lọc được đàn cá bố mẹ, nuôi vỗ, sử dụng 

kích dục tố tiêm và cho đẻ thành công; tổ chức ương nuôi cá hương, cá 

giống, vận chuyển cá giống thành công. Quy hoạch, thiết kế và quản lý ao 

nuôi. 

- Năng lực tự chủ, trách nhiệm: Có năng lực tự đánh giá, giải quyết các vấn 

đề chuyên môn liên quan đến kỹ thuật nuôi một số loài cá phổ biến 

 2 Học kỳ 

I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá  

8 
Hệ sinh thái cửa 

sông 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học đạt được Nắm vững, phân 

biệt được những khái niệm, kiến thức  cơ bản về về hệ sinh thái cửa sông 

và các vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Hiểu, phân tích được đời sống 

của những loài thủy sản đặc hữu vừng cửa sông ven biển. 

- Về kỹ năng: Có có khả năng vận dụng sự hiểu biết về đời sống của động 

vật thủy sản trong môi trường nước vào các hoạt động trong nuôi trồng thủy 

hải sản và quản lý môi trường nuôi vùng cửa sông ven biển. Có năng lực 

phân tích, nhận biết về phát triển bền vững thủy sản nói chung cũng như 

cách thức duy trì, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tài nguyên nước vùng cửa 

sông ven biển 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển kỹ năng nhận thức đúng 

đắn về nuôi trồng thủy sản bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

vùng cửa sông 
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9 
Rèn nghề bệnh 

học thủy sản 

- Áp dụng được những kỹ năng cần thiết để làm trong phòng thí 

nghiệm như quy tắc khử trùng, vệ sinh trang thiết bị phòng thí nghiệm; nắm 

được phương pháp thu mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu trong phòng thí 

nghiệm; thực hiện được các quy tắc sử dụng thuốc và hóa chất để xử lý môi 

trường ao nuôi 

- Vận dụng được kiến thức chuyên môn về nuôi và phòng trị bênh 

cho thủy sản trong nghiên cứu khoa học và sản xuất thực tế; Có kỹ năng sử 

dụng các trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn  

- Kỹ năng tốt trong giao tiếp, làm việc với cộng đồng; có khả năng làm việc 

theo nhóm và thuyết trình trước đám đông. 
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10 

Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi giáp 

xác 

- Nắm vững đặc điểm sinh học, tập tính sống, kỹ thuật nuôi một số đối 

tượng giáp xác kinh tế chủ lực.  

- Có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết về đặc điểm sinh học, kỹ 

thuật nuôi và sản xuất giống  vào thực tế và biết so sánh, liên hệ với kiến thức 

lý thuyết với thực tế của nghề nuôi giáp xác 

- Biết phân tích, so sánh hiệu quả của các mô hình và công nghệ sản xuất 

giống và nuôi giáp xác hiên đang áp dụng 
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11 
Kỹ thuật sản xuất 

thức ăn tươi sống 

Học phần nhằm giúp người học áp dụng được những kiến thức về đặc điểm 

sinh học, giá trị dinh dưỡng của các đối tượng sử dụng làm thức ăn tươi 

sống, kỹ thuật nuôi sinh khối và sử dụng thức ăn tươi sống trong nuôi trồng 

thủy sản. Người học có khả năng đo đếm một số chỉ tiêu của các loại thức 

ăn tươi sống. Ngoài ra, người học còn có năng lực tự chủ tốt và trách nhiệm 

cao  
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12 

Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi cá 

cảnh 

Học xong học phần này sinh viên nhận biết, phân biệt được đặc tính sinh 

học, sinh sản của các loài cá nước ngọt; Các nguyên lý cơ bản cần áp dụng 

để sinh sản bán nhân tạo, nhân tạo, ương cá bột lên cá hương và cá hương 

lên cá giống. Áp dụng được phương pháp sinh sản nhân tạo các loài cá nước 

ngọt 

2 

Học kỳ 

II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá  

13 

Ô nhiễm môi 

trường và độc tố 

trong nuôi trồng 

thủy sản 

- Nắm được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và vận dụng vào 

việc xử lý, ngăn chặn nước nuôi thủy sản bị ô nhiễm;  

- Nắm được một số chất gây độc trong thủy sản, tìm cách hạn chế 

và xử lý các chất độc trong NTTS. 

Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức: 

- Các bài thực hành và thuyết trình theo nhóm giúp sinh viên rèn 

luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả và rèn luyện khả năng thuyết trình. 

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất thủy sản 

- Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài liệu liên quan đến môn học 

2 

Học kỳ 

II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá  

14 

Bệnh do môi 

trường, dinh 

dưỡng và dịch hại 

- Về kiến thức: Vận dụng được các kiến thức về bệnh do các yếu tố 

vô sinh, yếu tố dinh dưỡng trong chẩn đoán, điều trị bệnh thông thường 

trên động vật thủy sản nuôi; Có khả năng nhận dạng, phân biệt được bệnh 

do yếu tố môi trường so với bệnh truyền nhiễm 

- Về kỹ năng: Thành thạo soi kính, nhận dạng các đối tượng tảo nói 

chung, tảo độc ngoài môi trường nói riêng; Xác định được các loại thức ăn 

đã bị hư hỏng có ảnh hưởng tới sức khỏe của cá 

        - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự 

chịu trách nhiệm về phác đồ điều trị bệnh mà bản thân đưa ra.  

2 

Học kỳ 

II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá  

15 
Thực tập giáo 

trình sản xuất 

- Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên phải biết và vận 

dụng các bước trong quy trình sản xuất giống, kỹ thuật ương nuôi cá giống, 

kỹ thuật nuôi thương phẩm, phòng và trị bệnh một số bệnh thường gặp trên 
5 

Học kỳ 

II 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá  



giống và nuôi cá 

nước ngọt 

các đối tượng cá nước ngọt. Nhằm giúp người học vận dụng kiến thức 

chuyên môn vào thực tế nghề nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên sau khi tham gia thực tập giáo trình có khả 

năng tham gia sử dụng các dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ chuyên môn; có 

khả năng tìm kiếm, phân tích các kiến thức chuyên ngành thủy sản 

- Năng lực chịu trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu trách 

nhiệm về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương nuôi 

một số loài cá nước ngọt thường gặp. 

2021-

2022 

16 

Thực tập giáo 

trình sản xuất 

giống và nuôi hải 

sản 

- Về kiến thức: Sau khi học xong học phần sinh viên phải biết và vận 

dụng các bước trong quy trình sản xuất giống, kỹ thuật ương nuôi cá giống, 

kỹ thuật nuôi thương phẩm, phòng và trị bệnh một số bệnh thường gặp trên 

các đối tượng cá nước ngọt. Nhằm giúp người học vận dụng kiến thức 

chuyên môn vào thực tế nghề nghiệp. 

- Về kỹ năng: Sinh viên sau khi tham gia thực tập giáo trình có khả 

năng tham gia sử dụng các dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ chuyên môn; có 

khả năng tìm kiếm, phân tích các kiến thức chuyên ngành thủy sản 

- Năng lực chịu trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu trách 

nhiệm về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương nuôi 

một số loài cá nước ngọt thường gặp. 

5 

Học kỳ 

II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá  

17 
Dịch tễ bệnh động 

vật thủy sản 

Về kiến thức: Nắm được các khái niệm cơ bản về dịch tễ học thủy sản, có 

kiến thức cơ bản về dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm thuỷ sản và một 

số phương pháp nghiên cứu dịch tễ trong thuỷ sản. 

Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các phương pháp tính toán trong nghiên 

cứu dịch tễ học thuỷ sản. 

2 

Học kỳ 

II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, 

theo rubic đánh giá  



Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong 

việc thiết kế và tiến hành các nghiên cứu dịch tễ trong việc điều tra tình 

hình dịch bệnh và xác định yếu tố nguy cơ của bệnh động vật thuỷ sản 

 

3. Khóa 65 

Ngành Nuôi trồng thủy sản 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

sinh viên 

1 Ngư loại học 

- Học phần nhằm giúp sinh viên phân tích, lý giải được những kiến thức cơ 

bản về hình thái, giải phẫu và phương pháp phân loại cá. Sinh thái học cá, 

phân bố địa lý cá, một số loài cá có giá trị kinh tế và là đối tượng được nuôi 

phổ biến hiện nay. Tạo động lực để sinh viên tích cực tìm tài liệu đọc thêm 

về các vấn đề giảng viên trình bày trên lớp học, tích cực tìm hiểu thêm nhiều 

thông tin về những áp dụng thực tế của môn học. 

- Về kỹ năng: phân biệt thành thạo các loài cá nuôi phổ biến. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc trong học tập, hăng hái 

trong giờ thảo luận, nhiệt tình, đoàn kết trong nhóm  

 2 

 Học kỳ I 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

2 
Thực vật thủy 

sinh 

Học phần nhằm giúp người học áp dụng được những kiến thức về vai trò, 

hệ thống phân loại, hình thái cấu tạo của thực vật thủy sinh vào thực tế của 

ngành. Người học có khả năng phân tích định tính, định lượng mẫu thực 

vật phù du. Ngoài ra, người học còn có năng lực tự chủ tốt và trách nhiệm 

cao. 

 2 

Học kỳ I 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

3 
Sinh lý động 

vật thủy sản 

- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết và phân biệt được đặc tính sinh 

lý của động vật thuỷ sản. Các ứng dụng của sinh lý trong việc sản xuất 

giống và kỹ thuật ương, nuôi các đối tượng thuỷ sản.   
 3 

Học kỳ I 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  



- Về kỹ năng: Áp dụng các kiến thức sinh lý để hiểu, lý giải được 

những tình huống trong sản xuất giống, ương nuôi thuỷ sản. Áp dụng các 

kỹ thuật, thủ thuật trên đối tượng thuỷ sản phù hợp với đặc tính sinh lý của 

loài.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập tích cực, chăm chỉ học tập lý 

thuyết, thực hành và ham học hỏi kinh nghiệm thực tế sản xuất. 

4 

Hình thái phân 

loại giáp xác và 

ĐVTM 

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về hình thái ngoài của Giáp xác; Cấu 

tạo giải phẫu của Giáp xác; Phân loại động vật giáp xác. Hình thái, giải 

phẫu, phân loại các loài động vật thân mềm phổ biến, chức năng sinh học 

và vai trò của các phần phụ trong hoạt động sống của chúng. 

2 

Học kỳ I 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

5 

Thiết kế thí 

nghiệm và xử 

lý số liệu 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học có kiến thức để thiết kế được 

một thí nghiệm trong chăn nuôi, thú y; sử dụng các phần mềm để phân tích 

dữ liệu từ thí nghiệm và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học độc lập xây dựng các mô 

hình thí nghiệm trong nuôi trồng thuỷ sản và xử lí dữ liệu thu được từ thí 

nghiệm một cách khoa học, chính xác 

2 

Học kỳ II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

6 

Mô và phôi học 

động vật thủy 

sản 

Học phần nhằm giúp sinh viên có thể (1) đọc được tiêu bản mô, phân biệt 

các mô; (2) nắm được quá trình thụ tinh và sự phát triển của phôi ở các 

động vật thủy sản; và (3) biết trân trọng bản thân và cuộc sống. 

2 

Học kỳ II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

7 
Miễn dịch học 

thủy sản 

- Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp kiến thức về hệ thống miễn dịch ở 

động vật thủy sản và khi học xong học phần này sinh viên áp dụng được: chẩn 

đoán bệnh thông qua phương pháp miễn dịch học, phòng bệnh bằng vaccine, 

sử dụng hợp lý các chất kích thích miễn dịch trong phòng bệnh thủy sản. 

 - Về kỹ năng: Thành thạo và tính toán chính xác liều lượng thuốc, 

hóa chất để sử dụng hợp lý các chất kích thích miễn dịch trong phòng bệnh. 

2 

Học kỳ II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  



 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu 

trách nhiệm về phác đồ điều trị bệnh mà bản thân đưa ra. 

8 

Di truyền và 

chọn giống thủy 

sản 

Học phần nhằm (1) giúp sinh viên phân tích, lý giải được những kiến thức 

cơ bản về di truyền học của động vật thủy sản; những hiểu biết cơ bản về 

các phương pháp chọn giống truyền thống, những nguyên tắc cơ bản của 

các phương pháp chọn giống hiện đại trên động vật thủy sản; (2) Thao tác 

thành thạo một số kỹ thuật trong chọn giống trên động vật thủy sản ở quy 

mô phòng thí nghiệm; (3) tạo động lực để sinh viên tích cực tìm tài liệu 

đọc thêm về các vấn đề giảng viên trình bày trên lớp học, tích cực tìm hiểu 

thêm nhiều thông tin về những áp dụng thực tế của môn học. 

2 

Học kỳ II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

9 
Mô bệnh học 

thủy sản 

- Về kiến thức: Áp dụng được nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp 

thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán một số bệnh ở thường gặp động vật thủy 

sản thông qua phương pháp mô bệnh học. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác làm tiêu bản mô học, 

nhận diện được các cơ quan, bộ phận trong tiêu bản, phát hiện và phân biệt 

được các tổn thương do bệnh lý gây ra và các mô lành thông qua đọc tiêu 

bản mô học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự đọc được các tiêu bản mô học các 

bệnh thường gặp ở động vật thủy sản khi được phân công trách nhiệm chẩn 

đoán các ca bệnh gặp ở thực tế. 

2 

Học kỳ II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

10 

Vi sinh vật ứng 

dụng trong nuôi 

trồng thủy sản 

- Phân biệt những kiến thức cơ bản về vi sinh vật, đặc điểm phân bố 

và các yếu tố ảnh hưởng tới VSV trong các loại thủy vực như ao, hồ, … 

- Nắm được mối quan hệ của VSV với các sinh vật khác trong thuỷ 

vực, và sự tham ra của vi sinh vật vào chu trình chuyển đổi vật chất trong 

thủy vực 

2 

Học kỳ II 
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rubic đánh giá  



- Phân biệt các yếu tố ảnh hưởng tới vi sinh vật và và nắm được các vi sinh 

vật gây bệnh trên động vật thủy sản 

11 

Đa dạng sinh 

học và quản lý 

nguồn lợi thủy 

sản 

Sau khi học xong học phần, sinh viên biết vận dụng được những kiến thức 

về đa dạng sinh học thuỷ sinh vật trong thuỷ quyển, nguồn lợi thuỷ sản và 

sự phân bố nguồn lợi theo các vùng địa lý, vùng sinh thái và các loại hình 

thuỷ vực ở nước ta, tiềm năng nguồn lợi và  thực trạng khai thác sử dụng 

nguồn lợi thuỷ sản, cũng như chiều hướng phát triển của chúng dưới tác 

động ngày càng mạnh của con người, những chiến lược, định hướng hiện 

tại nhằm bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học 

ở nước ta. 

2 

Học kỳ II 

2021-

2022 

Phương pháp đánh giá 

theo thang điểm 10, theo 

rubic đánh giá  

 

Ngành Bệnh học thủy sản 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Nhập môn Bệnh học thủy 

sản 

- Về kiến thức: Học phần này nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức chung về bệnh  học 

thủy sản, quy luật phát sinh, phát triển và cơ chế sinh 

bệnh làm cơ sở khoa học cho biện pháp chẩn đoán, 

phòng và trị bệnh tổng hợp để quản lý sức khỏe động 

vật thủy sản nuôi.  

 - Về kỹ năng: Thành thạo và tính toán chính 

các biện pháp tổng hợp nhằm quản lý sức khỏe động 

vật thủy sản 

 2 
 Học kỳ I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc 

học phần sinh viên tự chịu trách nhiệm về biện pháp 

tổng hợp nhằm quản lý sức khỏe động vật thủy sản 

nói chung và phòng bệnh tổng hợp cho 1 trang trại 

nuôi trồng thủy sản.  

2 Thực vật thủy sinh 

Học phần nhằm giúp người học áp dụng được những 

kiến thức về vai trò, hệ thống phân loại, hình thái cấu 

tạo của thực vật thủy sinh vào thực tế của ngành. 

Người học có khả năng phân tích định tính, định 

lượng mẫu thực vật phù du. Ngoài ra, người học còn 

có năng lực tự chủ tốt và trách nhiệm cao. 

 2 Học kỳ I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

3 
Hình thái và giải phẫu 

ĐVTS 

Học phần nhằm giúp sinh viên có khả năng ứng dụng 

kiến thức về hình thái cấu tạo và phân loại các nhóm 

động vật thủy sản: cá sụn, cá xương, giáp xác và động 

vật thân mềm vào việc tìm hiểu đặc điểm sinh học 

của động vật thủy sản 

 2 Học kỳ I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

4 Sinh lý động vật thủy sản 

- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết và phân biệt 

được đặc tính sinh lý của động vật thuỷ sản. Các ứng 

dụng của sinh lý trong việc sản xuất giống và kỹ thuật 

ương, nuôi các đối tượng thuỷ sản.   

3 Học kỳ I 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



- Về kỹ năng: Áp dụng các kiến thức sinh lý để 

hiểu, lý giải được những tình huống trong sản xuất 

giống, ương nuôi thuỷ sản. Áp dụng các kỹ thuật, thủ 

thuật trên đối tượng thuỷ sản phù hợp với đặc tính 

sinh lý của loài.  

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập tích cực, 

chăm chỉ học tập lý thuyết, thực hành và ham học hỏi 

kinh nghiệm thực tế sản xuất.  

5 
Dinh dưỡng và thức ăn 

thủy sản 

+ Học phần nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản và ứng dụng về: Đặc điểm dinh 

dưỡng, sinh lý tiêu hóa của động vật thủy sản, vai trò 

của các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn và nhu 

cầu dinh dưỡng của đối tượng nuôi, các nguồn 

nguyên liệu, cách lập công thức  và sản xuất thức ăn 

nhân tạo, giá trị dinh dưỡng và hiệu quả sử dụng thức 

ăn đối với các đối tượng thủy sản.  

+ Học phần cũng nhằm tạo ra cho người học những 

kỹ năng tư duy, phương pháp học tập chủ động để họ 

có thể sử dụng và phát huy những kiến thức đã học 

và đi sâu hơn nữa về lĩnh vực này trong tương lai. 

3 Học kỳ II 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

6 
Thiết kế thí nghiệm và xử 

lý số liệu 

- Về kiến thức: Học phần nhằm giúp người học có kiến 

thức để thiết kế được một thí nghiệm trong chăn nuôi, 

thú y; sử dụng các phần mềm để phân tích dữ liệu từ thí 

nghiệm và đưa ra các kết luận từ kết quả thu được.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học độc 

lập xây dựng các mô hình thí nghiệm trong nuôi trồng 

2 Học kỳ II 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



thuỷ sản và xử lí dữ liệu thu được từ thí nghiệm một 

cách khoa học, chính xác. 

7 
Mô và phôi học động vật 

thủy sản 

- Về kiến thức: Áp dụng được nguyên lý, 

nguyên tắc và phương pháp thực hiện các kỹ thuật 

chẩn đoán một số bệnh ở thường gặp động vật thủy 

sản thông qua phương pháp mô bệnh học. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác 

làm tiêu bản mô học, nhận diện được các cơ quan, bộ 

phận trong tiêu bản, phát hiện và phân biệt được các 

tổn thương do bệnh lý gây ra và các mô lành thông qua 

đọc tiêu bản mô học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự đọc được các 

tiêu bản mô học các bệnh thường gặp ở động vật thủy 

sản khi được phân công trách nhiệm chẩn đoán các 

ca bệnh gặp ở thực tế. 

2 Học kỳ II 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

8 Miễn dịch học thủy sản 

Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp kiến thức về hệ 

thống miễn dịch ở động vật thủy sản và khi học xong 

học phần này sinh viên áp dụng được: chẩn đoán bệnh 

thông qua phương pháp miễn dịch học, phòng bệnh bằng 

vaccine, sử dụng hợp lý các chất kích thích miễn dịch 

trong phòng bệnh thủy sản. 

 - Về kỹ năng: Thành thạo và tính toán chính 

xác liều lượng thuốc, hóa chất để sử dụng hợp lý các 

chất kích thích miễn dịch trong phòng bệnh. 

2 Học kỳ II 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học 

phần sinh viên tự chịu trách nhiệm về phác đồ điều 

trị bệnh mà bản thân đưa ra. 

9 
Di truyền và chọn giống 

thủy sản 

Học phần nhằm (1) giúp sinh viên phân tích, lý giải 

được những kiến thức cơ bản về di truyền học của 

động vật thủy sản; những hiểu biết cơ bản về các 

phương pháp chọn giống truyền thống, những nguyên 

tắc cơ bản của các phương pháp chọn giống hiện đại 

trên động vật thủy sản; (2) Thao tác thành thạo một 

số kỹ thuật trong chọn giống trên động vật thủy sản ở 

quy mô phòng thí nghiệm; (3) tạo động lực để sinh 

viên tích cực tìm tài liệu đọc thêm về các vấn đề giảng 

viên trình bày trên lớp học, tích cực tìm hiểu thêm 

nhiều thông tin về những áp dụng thực tế của môn 

học. 

2 Học kỳ II 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

10 
Vi sinh vật ứng dụng 

trong nuôi trồng thủy sản 

- Về kiến thức: Áp dụng được nguyên lý, 

nguyên tắc và phương pháp thực hiện các kỹ thuật 

chẩn đoán một số bệnh ở thường gặp động vật thủy 

sản thông qua phương pháp mô bệnh học. 

- Về kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác 

làm tiêu bản mô học, nhận diện được các cơ quan, bộ 

phận trong tiêu bản, phát hiện và phân biệt được các 

tổn thương do bệnh lý gây ra và các mô lành thông qua 

đọc tiêu bản mô học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự đọc được các 

tiêu bản mô học các bệnh thường gặp ở động vật thủy 

sản khi được phân công trách nhiệm chẩn đoán các 

ca bệnh gặp ở thực tế. 

2 Học kỳ II 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  



11 
Đa dạng sinh học và quản 

lý nguồn lợi thủy sản 

- Phân biệt những kiến thức cơ bản về vi sinh 

vật, đặc điểm phân bố và các yếu tố ảnh hưởng tới 

VSV trong các loại thủy vực như ao, hồ, … 

- Nắm được mối quan hệ của VSV với các sinh 

vật khác trong thuỷ vực, và sự tham ra của vi sinh vật 

vào chu trình chuyển đổi vật chất trong thủy vực 

- Phân biệt các yếu tố ảnh hưởng tới vi sinh vật và và 

nắm được các vi sinh vật gây bệnh trên động vật thủy 

sản 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Phương pháp đánh giá theo 

thang điểm 10, theo rubic 

đánh giá  

 

B. Trình độ thạc sĩ: Ngành Nuôi trồng thủy sản năm học 2021-2022 

Lớp: CH29NTTSV 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Kỹ thuật SXTĂ tươi 

sống  

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những 

kiến thức về đặc điểm sinh học, giá trị dinh 

dưỡng của các đối tượng sử dụng làm thức ăn 

tươi sống. Qua đó, học viên có thể ứng dụng, 

so sánh các kỹ thuật nuôi sinh khối và sử dụng 

thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sản. 

- Về kỹ năng: Thuần thục các kỹ năng trình bày, 

thuyết trình, kỹ năng trong phòng thí nghiệm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có 

năng lực tự chủ tốt và trách nhiệm cao.  

 2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui định chung 

của Học viện  

2 
 ĐG tác động MT trong 

NTTS 
- Về kiến thức  2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui định chung 

của Học viện  



Học viên nhận biết, đánh giá được mục đích, 

phương pháp, nội dung trong đánh giá tác động 

môi trường và của hệ thống quản lý môi trường 

của ngành thuỷ sản. Nắm vững và vận dụng được 

các chính sách của Nhà nước về đánh giá, quản lý 

và phương pháp làm giảm thiểu tác động của 

NTTS lên môi trường và ngược lại. 

- Về kỹ năng 

Thành thạo trong việc vấn đề đánh giá và áp dụng 

các phương pháp làm giảm thiểu tác động tiêu cực 

của NTTS lên môi trường và ngược lại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, độc lập trong vấn đề đánh giá sự ảnh 

hưởng qua lại của môi trường lên hoạt động khai 

thác và nuôi trồng thủy sản  

3 
Miễn dịch động vật thủy 

sản NC 

- Về kiến thức: Hiểu được miễn dịch ở động 

vật nói chung, cá, giáp xác nói riêng để ứng 

dụng được vào việc chẩn đoán, phòng bênh thủy 

sản. 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong việcthu mẫu 

máu, lấy huyết thanh ĐVTS, tiêm vaccine cho 

cá. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết 

thúc học phần học viên tự chịu trách nhiệm 

phương thức dùng vaccine cho ĐVTS mà bản 

thân đưa ra. 

2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui định chung 

của Học viện 

4 
VSV ƯD nâng cao trong 

NTTS 
*Về kiến thức: 2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui định chung 

của Học viện 



Sau khi học xong học phần học viên biết vận 

dụng được những nguyên lý cơ bản về phân bố 

của VSV trong các thuỷ vực, mối quan hệ của 

VSV với các sinh vật khác trong thuỷ vực, các lợi 

ích của vi sinh vật trong xử lý để đánh giá hiện 

trạng môi trường nuôi. Từ đó đưa ra những dự 

báo về những thay đổi của môi trường ao nuôi và 

đưa ra những giải pháp phục vụ cho công tác 

phòng và trị bệnh cho ĐVTS.  

*Về kỹ năng: 

Thuần thục các kỹ năng thu mẫu kiểm tra 

định lượng số lượng vi sinh vật trong nước, bùn 

và các sản phẩm thủy sản. Làm tốt các thao tác 

xử lý ao, phòng bệnh, sử dụng chế phẩm vi sinh. 

*Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Khả 

năng tổng hợp tốt thông tin về vi sinh vật trong 

nuôi trồng thủy sản để ứng dụng cho công tác 

phòng trị bệnh trên đối tượng thủy sản.  

5 
Bệnh kí sinh trùng 

ĐVTS NC 

- Về kiến thức: Áp dụng được phương pháp 

phòng và xử lý bệnh do KST trên ĐVTS nhằm 

mang lại hiệu quả cho người nuôi thủy sản. 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong việcchẩn 

đoán, phòng và xử lý bệnh KST ở ĐVTS. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết 

thúc học phần học viên tự chịu trách nhiệm về 

biện pháp phòng và xử lý bệnh KST ở ĐVTS mà 

bản thân đưa ra. 

2 
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2022 

Đánh giá theo qui định chung 

của Học viện 



6 
ƯD CNSH trong nuôi 

trồng TS 

Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức cơ 

bản về các công nghệ sinh học được ứng dụng 

trong chọn giống, nuôi trồng và phòng bệnh cho 

động vật thủy sản. 

2 

Học kỳ I 2021-

2022 Đánh giá theo qui định chung 

của Học viện 

7 Luận văn thạc sĩ  12 
Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui định chung 

của Học viện 

 

Lớp: CH30NTTSB 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
CN chế biến và sx thức ăn 

TS 

Học viên nắm vững, phân biệt và ứng dụng những 

kiến thức về: 

 Vai trò sinh lý, sinh hoá các chất 

dinh dưỡng như protein, chất khoáng, 

vitamin và nhu cầu các chất dinh dưỡng 

đối với động vật thuỷ sản. 

 Các phương pháp được sử dụng 

trong các nghiên cứu về dinh dưỡng. 

 Phối hợp và lập các công thức thức 

ăn hỗn hợp, chế biến thức ăn. 

  

 2 

Học kỳ I 2021-

2022 

 Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

2 
CN sx giống và nuôi giáp 

xác 

- Về kiến thức 

Học viên hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh học 

sinh sản của một số loài giáp là đối tượng nuôi, 

cơ sở khoa học và  các bước cơ bản của quy trình 

công nghệ sản xuất giống và ương nuôi một số 

loài giáp xác. 

- Về kỹ năng 

 2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện  



Có kỹ năng bố trí, vận hành hoạt động các trại 

sản xuất giống giáp xác, hoạt động nuôi vỗ và 

sinh sản một số đối tượng nuôi kinh tế. Bố trí, 

thiết kế các thí nghiệm khoa học liên quan tới các 

đối tượng nuôi giáp xác.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những 

vấn đề lớn trong quản lý vận hành hệ thống liên 

quan đến nuôi giáp xác.   

  

3 
CN sx giống và nuôi 

ĐVTM 

- Về kiến thức 

Học viên hiểu biết cơ bản về đặc điểm 

sinh học sinh sản của một số loài giáp là đối 

tượng nuôi, cơ sở khoa học và  các bước cơ bản 

của quy trình công nghệ sản xuất giống và ương 

nuôi một số loài ĐVTM có giá trị kinh tế. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng bố trí, vận hành hoạt động 

các trại sản xuất giống thân mềm, hoạt động 

nuôi và sinh sản một số đối tượng nuôi kinh tế. 

Bố trí, thiết kế các thí nghiệm khoa học liên 

quan tới các đối tượng nuôi thân mềm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử 

lý những vấn đề lớn trong quản lý vận hành hệ 

thống liên quan đến nuôi thân mềm.   

2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



4 
CN sx giống và nuôi cá 

biển 

- Về kiến thức: Về mặt lý thuyết: Sau khi 

học môn kỹ thuật nuôi trồng và chế biến rong 

biển, người học hiểu được giá trị kinh tế của rong 

biển, đặc điểm sinh thái chủ yếu, kỹ thuật nuôi 

trồng và chế biến một số loài rong biển kinh tế. 

- Về kỹ năng: : Người hoc nắm được kiến 

thức kỹ thuật chủ yếu về nuôi trồng, thu hoạch và 

chế biến mội số loài rong biển kinh tế, hiểu biết 

được thực tiễn nuôi trồng và chế biến một số loài 

rong biển kinh tế ở Việt nam 

2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

5 
Nội tiết học s.sản& ưd tg 

NTTS 

- Người học được cập nhật thông tin về nội 

tiết học sinh sản, phôi sinh học cá, các nguyên lý 

và công nghệ điều khiển giới tính, mẫu sinh nhân 

tạo, gây đa bội thể ở cá, công nghệ sinh sản nhân 

tạo. Trên nền kiến  thức vững và được cập nhật, 

có thể ứng dụng những thành tựu khoa học và 

công nghệ nói trên phù hợp với hoàn cảnh của 

mình vào thực tiễn nghiên cứu và sản xuất  và có 

thể tự học thêm, hiểu được những bài báo khoa 

học có liên quan với chuyên môn của mình. 

2 

Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

6 
Hệ thống nuôi trồng thủy 

sản 

Tổng hợp cho học viên những kiến thức để 

thực hiện xây dựng đề cương và tổ chức thực hiện 

các nghiên cứu khoa học hiện đang được sử dụng 

phổ biến trong nuôi trồng thủy sản. 

2 

Học kỳ I 2021-

2022 
Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

7 
QL sức khỏe động vật TS 

NC 

- Về kiến thức: Áp dụng được các kiến thức 

quản lý sức khỏe ĐVTS vào thực tiễn nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản 

nuôi. 

3 

Học kỳ I 2021-

2022 
Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



- Về kỹ năng: Thành thạo trong quản lý sức 

khỏe ĐVTS, kỹ năng sử dụng thuốc, chăm sóc 

ĐVTS. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết 

thúc học phần học viên tự chịu trách nhiệm 

phương thức quản lý sức khỏe ĐVTS mà bản thân 

đưa ra. 

8 
ƯD CNSH trong nuôi 

trồng TS 

Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về các 

công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn 

giống, nuôi trồng và phòng bệnh cho động vật 

thủy sản. 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

9 
Miễn dịch động vật thủy 

sản NC 

- Về kiến thức: Hiểu được miễn dịch ở động 

vật nói chung, cá, giáp xác nói riêng để ứng dụng 

được vào việc chẩn đoán, phòng bênh thủy sản. 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong việcthu mẫu 

máu, lấy huyết thanh ĐVTS, tiêm vaccine cho cá. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết 

thúc học phần học viên tự chịu trách nhiệm 

phương thức dùng vaccine cho ĐVTS mà bản 

thân đưa ra. 

2 

Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

10 
Bệnh kí sinh trùng ĐVTS 

NC 

- Về kiến thức: Áp dụng được phương pháp 

phòng và xử lý bệnh do KST trên ĐVTS nhằm 

mang lại hiệu quả cho người nuôi thủy sản. 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong việcchẩn 

đoán, phòng và xử lý bệnh KST ở ĐVTS. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết 

thúc học phần học viên tự chịu trách nhiệm về 

2 

Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



biện pháp phòng và xử lý bệnh KST ở ĐVTS mà 

bản thân đưa ra. 

11 
VSV ƯD nâng cao trong 

NTTS 

Sau khi học xong học phần học viên biết 

vận dụng được những nguyên lý cơ bản về phân 

bố của VSV trong các thuỷ vực, mối quan hệ của 

VSV với các sinh vật khác trong thuỷ vực, các lợi 

ích của vi sinh vật trong xử lý để đánh giá hiện 

trạng môi trường nuôi. Từ đó đưa ra những dự 

báo về những thay đổi của môi trường ao nuôi và 

đưa ra những giải pháp phục vụ cho công tác 

phòng và trị bệnh cho ĐVTS.  

2 

Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

12 
ĐG tác động MT trong 

NTTS 

- Về kiến thức 

Học viên nhận biết, đánh giá được mục đích, 

phương pháp, nội dung trong đánh giá tác động 

môi trường và của hệ thống quản lý môi trường 

của ngành thuỷ sản. Nắm vững và vận dụng được 

các chính sách của Nhà nước về đánh giá, quản 

lý và phương pháp làm giảm thiểu tác động của 

NTTS lên môi trường và ngược lại. 

- Về kỹ năng 

Thành thạo trong việc vấn đề đánh giá và áp dụng 

các phương pháp làm giảm thiểu tác động tiêu 

cực của NTTS lên môi trường và ngược lại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, độc lập trong vấn đề đánh giá sự ảnh 

hưởng qua lại của môi trường lên hoạt động khai 

thác và nuôi trồng thủy sản 

2 

Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



13 
Công nghệ trồng&CB rong 

biển 

- Về kiến thức: Về mặt lý thuyết: Sau khi 

học môn kỹ thuật nuôi trồng và chế biến rong 

biển, người học hiểu được giá trị kinh tế của rong 

biển, đặc điểm sinh thái chủ yếu, kỹ thuật nuôi 

trồng và chế biến một số loài rong biển kinh tế. 

- Về kỹ năng: : Người hoc nắm được kiến 

thức kỹ thuật chủ yếu về nuôi trồng, thu hoạch và 

chế biến mội số loài rong biển kinh tế, hiểu biết 

được thực tiễn nuôi trồng và chế biến một số loài 

rong biển kinh tế ở Việt nam 

2 

Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

14 
CNTH, BQ và CB thủy hải 

sản 
 2 

Học kỳ II 2021-

2022 
 

15 Kỹ thuật SXTĂ tươi sống 

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những 

kiến thức về đặc điểm sinh học, giá trị dinh 

dưỡng của các đối tượng sử dụng làm thức ăn 

tươi sống. Qua đó, học viên có thể ứng dụng, 

so sánh các kỹ thuật nuôi sinh khối và sử dụng 

thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sản. 

- Về kỹ năng: Thuần thục các kỹ năng trình bày, 

thuyết trình, kỹ năng trong phòng thí nghiệm. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có 

năng lực tự chủ tốt và trách nhiệm cao. 

2 

Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

 

  



Lớp: CH30NTTSV 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 PP nghiên cứu trong NTTS 

Tổng hợp cho học viên những kiến thức để thực 

hiện xây dựng đề cương và tổ chức thực hiện các 

nghiên cứu khoa học hiện đang được sử dụng phổ 

biến trong nuôi trồng thủy sản.   

2 
 Học kỳ I 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện  

2 Sinh lý động vật thủy sản 

- Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức 

chuyên sâu về sinh lý của động vật thuỷ sản như 

sinh lý của các ấu trùng cá, sinh lý sinh sản, sinh lý 

tiêu hoá, hấp thu và ứng dụng các kiến thức sinh lý 

và khả năng điều khiển sinh sản, tối ưu hoá phối 

hợp các khẩu phần hiệu quả cho từng nhóm đối 

tượng nuôi thuỷ sản. 

- Về kỹ năng: Kỹ năng linh hoạt trong việc 

ứng dụng các nguyên lý sinh lý trong nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng điều khiển sinh sản và ương, 

nuôi hiệu quả và giải quyết các vấn đề trong khai 

thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản một cách hợp lý.   

2 
  Học kỳ I 2021-

2022 

 Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

3 
CN chế biến và sx thức ăn 

TS 

Học viên nắm vững, phân biệt và ứng dụng 

những kiến thức về: 

 Vai trò sinh lý, sinh hoá các chất dinh dưỡng 

như protein, chất khoáng, vitamin và nhu cầu các 

chất dinh dưỡng đối với động vật thuỷ sản. 

 Các phương pháp được sử dụng trong các 

nghiên cứu về dinh dưỡng. 

 Phối hợp và lập các công thức thức ăn hỗn 

hợp, chế biến thức ăn. 

2 
 Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



 

4 Sinh thái thủy sinh vật 

- Về kiến thức: Học viên nhận biết và phân 

tích được những kiến thức cơ bản về thủy sinh vật 

và môi trường sống của chúng trên quan điểm cân 

bằng sinh thái.  

- Về kỹ năng: Học viên có khả năng vận 

dụng sự hiểu biết về đời sống của động vật thủy sản 

trong môi trường nước vào các hoạt động trong 

nuôi trồng và quản lý môi trường nuôi các đối tượng 

thuỷ sản.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học 

viên có nhận thức đúng đắn, có khả năng phân tích 

về quan điểm phát triển bền vững thủy sản nói 

chung cũng như cách thức duy trì, bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản và tài nguyên nước; biết ứng phó với biến 

đổi khí hậu trong NTTS. 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

5 
ỨD CN di truyền trong 

NTTS 

Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về di truyền 

chọn giống cá, chủ yếu tập trung vào phương pháp 

chọn giống theo gia đình (Family Selection), sau 

khi kết thúc môn học, học viên có thể thiết kế được 

một chương trình chọn giống và thực hiện chương 

trình chọn giống đó từ khi thu thập và đánh giá vật 

liệu chọn giống ban đầu (initial materials) đến khi 

đưa ra được thế hệ chọn giống mang tính trạng cần 

chọn lọc tiến bộ hơn so với quần đàn ban đầu (base 

population).  

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



6 
CN sx giống và nuôi cá 

biển 

- Về kiến thức 

Học viên hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh 

học sinh sản của một số loài cá biển là đối tượng 

nuôi, cơ sở khoa học và  các bước cơ bản của quy 

trình công nghệ sản xuất giống và ương nuôi một 

số loài cá biển. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng bố trí, vận hành hoạt động các 

trại sản xuất giống cá biển, hoạt động nuôi vố và 

sinh sản một số đối tượng nuôi kinh tế. Bố trí, thiết 

kế các thí nghiệm khoa học liên quan tới các đối 

tượng nuôi biển.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học tập tích cực, chăm chỉ học tập lý thuyết, 

thực hành và ham học hỏi kinh nghiệm thực tế sản 

xuất. 

 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

7 
Nội tiết học s.sản& d tg 

NTTS 

Người học được cập nhật thông tin về nội tiết học 

sinh sản, phôi sinh học cá, các nguyên lý và công 

nghệ điều khiển giới tính, mẫu sinh nhân tạo, gây 

đa bội thể ở cá, công nghệ sinh sản nhân tạo. Trên 

nền kiến  thức vững và được cập nhật, có thể ứng 

dụng những thành tựu khoa học và công nghệ nói 

trên phù hợp với hoàn cảnh của mình vào thực tiễn 

nghiên cứu và sản xuất  và có thể tự học thêm, 

hiểu được những bài báo khoa học có liên quan 

với chuyên môn của mình. 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



8 
CN sx giống và nuôi giáp 

xác 

- Về kiến thức 

Học viên hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh học sinh 

sản của một số loài giáp là đối tượng nuôi, cơ sở 

khoa học và  các bước cơ bản của quy trình công 

nghệ sản xuất giống và ương nuôi một số loài giáp 

xác. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng bố trí, vận hành hoạt động các trại sản 

xuất giống giáp xác, hoạt động nuôi vỗ và sinh sản 

một số đối tượng nuôi kinh tế. Bố trí, thiết kế các 

thí nghiệm khoa học liên quan tới các đối tượng 

nuôi giáp xác.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý 

những vấn đề lớn trong quản lý vận hành hệ thống 

liên quan đến nuôi giáp xác.   

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

9 
Nội tiết học s.sản& d tg 

NTTS 

- Người học được cập nhật thông tin về nội 

tiết học sinh sản, phôi sinh học cá, các nguyên lý và 

công nghệ điều khiển giới tính, mẫu sinh nhân tạo, 

gây đa bội thể ở cá, công nghệ sinh sản nhân tạo. 

Trên nền kiến  thức vững và được cập nhật, có thể 

ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ 

nói trên phù hợp với hoàn cảnh của mình vào thực 

tiễn nghiên cứu và sản xuất  và có thể tự học thêm, 

hiểu được những bài báo khoa học có liên quan với 

chuyên môn của mình. 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



10 
CN sx giống và nuôi 

ĐVTM 

- Về kiến thức 

Học viên hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh 

học sinh sản của một số loài giáp là đối tượng nuôi, 

cơ sở khoa học và  các bước cơ bản của quy trình 

công nghệ sản xuất giống và ương nuôi một số loài 

ĐVTM có giá trị kinh tế. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng bố trí, vận hành hoạt động các 

trại sản xuất giống thân mềm, hoạt động nuôi và 

sinh sản một số đối tượng nuôi kinh tế. Bố trí, thiết 

kế các thí nghiệm khoa học liên quan tới các đối 

tượng nuôi thân mềm.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những 

vấn đề lớn trong quản lý vận hành hệ thống liên 

quan đến nuôi thân mềm.   

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

11 
Hệ thống nuôi trồng thủy 

sản 

Về kiến thức: Vận dụng tốt các kiến thức về hệ 

thống nuôi thủy sản để xây dựng mô hình nuôi phù 

hợp với địa phương nhằm mang lại hiệu quả kinh tế 

& môi trường cao nhất cho xã hội. 

 Về kỹ năng: Thành thạo trong xây dựng các 

hệ thống nuôi thủy sản phù hợp tình hình địa 

phương 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Kết thúc học phần học viên tự chịu trách nhiệm về 

việc xây dựng các hệ thống nuôi thủy sản mà học 

viên tư vấn, xây dựng. 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 



12 
QL sức khỏe động vật TS 

NC 

- Về kiến thức: Áp dụng được các kiến thức 

quản lý sức khỏe ĐVTS vào thực tiễn nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản nuôi. 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong quản lý sức 

khỏe ĐVTS, kỹ năng sử dụng thuốc, chăm sóc 

ĐVTS. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc 

học phần học viên tự chịu trách nhiệm phương thức 

quản lý sức khỏe ĐVTS mà bản thân đưa ra. 

 

3 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

13 
QL môi trường nước trong 

NTTS 

- Về kiến thức: Vận dụng tốt các kiến thức về 

quản lý môi trường nước trong nuôi thủy sản nhằm 

nâng cao năng suất, giảm chi phí thức ăn, giảm rủi 

do. 

- Về kỹ năng: Thành thạo trong quản lý môi 

trường nước nuôi thủy sản, kỹ năng xử lý môi 

trường nuôi. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học 

phần học viên tự chịu trách nhiệm về việc quản lý 

môi trường nước nuôi thủy sản mà bản thân đưa 

ra. 

2 
Học kỳ II 2021-

2022 

Đánh giá theo qui 

định chung của Học 

viện 

 
18.D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn  

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản 
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 
giáo trình điện tử) 

1.  GT Đánh giá tác động môi trường  2021   

2.  GT Sinh học nấm ăn và nấm dược liệu 2021   

3.  STK Cây đậu xanh 2021  



4.  STK Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh tế xã hội 2021  

5.  STK các giải pháp thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi 2021  

6.  GT Thủy văn 2021  

7.  GT Kinh tế nông nghiệp 2021  

8.  GT Quản lý sàn GD bất động sản 2021  

9.  GT Công nghệ môi trường 2021  

10.  GT Thực hành vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú y 2021  

11.  GT Nuôi trồng thủy sản đại cương 2021  

12.  GT Thực vật học 2021  

13.  GT Nguyên lý hệ điều hành 2021  

14.  STK Sáu bệnh do Virus gây ra ở gia cầm mới được phát hiện tại Việt Nam 2021  

15.  GT Cây ăn quả đại cương 2021  

16.  GT Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp 2021  

17.  GT Lý thuyết mạch điện (tập 2) 2021  

18.  GT Kinh tế tài nguyên 2021  

19.  GT Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển 2021  

20.  GT Phương pháp khuyến nông 2021  

21.  GT Tổ chức công tác khuyến nông 2021  

22.  GT Lập trình Java 2021  

23.  GT Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng 2021  

24.  GT Động vật học 2021  

25.  GT Thiết kế thí nghiệm 2021  

26.  

Kỷ yếu hội thảo giải pháp khai thác bền vững nguồn gen ngô và ứng dụng công 

nghệ mới trong phát triển giống ngô thực phẩm và thức ăn xanh thích ứng với 
biến đổi khí hậu - Conference proceeding sustainable exploitation of maize 

2021 

 



genetic resources and application of new technologies in the development of 

vegetable and forage maize resilience to climate change 

27.  Mạng kết nối vạn vật (IoT) & ứng dụng thực tế  2021  

28.  GT Kỹ thuật lập trình 2021  

29.  
Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền 

vững cây dứa theo chuỗi liên kết tại Việt Nam 
2021  

30.  GT Cung cấp điện 2022  

31.   STK ACCOUNTING PRINCIPLES WORKBOOK (Advanced Program) 2022  

32.  GT Bệnh ong mật 2022  

33.  
STK Chính sách và giải pháp cơ bản giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi Việt Nam: Từ lý luận đến thực tiễn 
2022  

34.  GT Kỹ thuật bảo quản nông sản thực phẩm 2022  

35.  GT Hệ thống kiểm soát nội bộ 2022  

36.  GT Giới và phát triển 2022  

37.  GT Cây công nghiệp ngắn ngày 2022  

38.  STK Cây lan huệ kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc 2022  

39.  GT Nấm học thú y 2022  

40.  GT Nguyên lý kế toán 2022  

41.  GT Bệnh lý thú y I 2022  

42.  GT Kỹ thuật bảo quản nông sản thực phẩm 2022  

43.  GT Vi sinh vật thú y 2022  

44.  GT Quản trị doanh nghiệp 2022  

45.  GT Cây ăn quả chuyên khoa 2022  

46.  SCK Đổi mới, phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội 2022  

47.  STK Thực phẩm chức năng Probiotic 2022  

48.  GT Phân tích dữ liệu chăn nuôi – thú y với R 2022  

18.E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp năm học 2021-2022 



1. Nhà xuất bản 

* Trình độ tiến sĩ 

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên  

người thực hiện 

Họ và tên  

người hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Tiến sĩ 

 Ảnh hưởng của phát 

triển du lịch đến sinh kế 

của hộ nông dân tỉnh 

Điện Biên 

Trần Bá Uẩn   GS. TS. Nguyễn Văn Song 

Nghiên cứu được thực hiện trên 622 hộ nông dân của tỉnh Điện Biên. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, phát triển du lịch đã có những ảnh hưởng tích cực tới 

nguồn vốn sinh kế như: cải thiện chất lượng vốn con người, vốn xã hội, vốn 

vật chất, vốn tự nhiên và vốn tài chính; Tuy nhiên phát triển du lịch cũng làm 

nảy sinh các tiêu cực như giảm tính gắn kết giữa các hộ; mất đất; ô nhiễm 

môi trường. Chỉ số ảnh hưởng LEI tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện 

Biên, huyện Mường Nhé lần lượt là 0,42; 0,43; 0,37 cho thấy ảnh hưởng của 

phát triển du lịch tới vốn sinh kế tại các địa bàn nghiên cứu ở mức trung bình. 

Phát triển du lịch cũng tác động tích cực tới kết quả sinh kế như: gia tăng thu 

nhập, tạo nguồn thu ổn định, tạo công ăn việc làm, tạo cơ hội cho nhiều lao 

động quay về địa phương làm việc. Mặt trái của phát triển du lịch là làm gia 

tăng chi phí sinh hoạt. So sánh giữa 4 nhóm hộ dựa trên mức độ tham gia vào 

ngành du lịch cho thấy, các nhóm hộ kinh doanh dịch vụ du lịch có sự cải 
thiện về vốn sinh kế và kết quả sinh kế. Từ đó, luận án đề xuất các giải pháp 

nhằm cải thiện sinh kế của hộ nông dân tỉnh Điện Biên  

2 Tiến sĩ 

Nghiên cứu hiện trạng 

và cải tiến hệ thống cây 

trồng trên vùng đất ven 

biển tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Trọng Trang 
PGS.TS. Vũ Đình Hòa - 

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình 

Luận án nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc biệt là điều kiện 

đất đai và mức thích hợp với các loại cây trồng; đánh giá hiện trạng hệ thống 

cây trồng, những tồn tại và hạn chế của hệ thống cây trồng hiện tại ở vùng 

ven biển Thanh Hóa;  tuyển chọn bộ giống cây trồng (lúa, đậu tương, lạc, đậu 

xanh) thích hợp có thể thay thế bổ sung vào hệ thống cây trồng hiện tại; đề 

xuất hệ thống cây trồng cải tiến cho vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa thông 
trong thời gian tới. 

3 Tiến sĩ 

Nghiên cứu phát triển 

chủng nấm sợi và tối 

ưu điều kiện lên men 

sản xuất đa enzyme (α-

amylase, 

glucoamylase, 

cellulase) ứng dụng 

trong chế biến thức ăn 
chăn nuôi 

Dương Thu Hương 
PGS.TS. Vũ Văn Hạnh 2. 

PGS.TS. Phạm Kim Đăng 

Luận án tiến hành cải tiến chủng nấm sợi Aspergillus niger A45.1 bằng gây 

đột biết ngẫu nhiên và đã tạo ra được chủng Aspergillus niger GA15 có khả 

năng sinh đa enzyme (α-amylase, glucoamylase, cellulase) cao, đồng thời tìm 

được điều kiện lên men xốp tối ưu cho sản xuất đa enzyme. Chế biến bã thải 

tinh bột sắn thành thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia súc bằng đường hóa và 

lên men đồng thời bằng chế phẩm đa enzyme và vi sinh vật probiotic. Thử 

nghiệm và đánh giá hiệu quả của sử dụng bã sắn lên men trong khẩu phần ăn 
của lợn thịt. 



4 Tiến sĩ 

Nghiên cứu một số chỉ 

tiêu lâm sàng, phi lâm 

sàng, ứng dụng siêu âm 

chẩn đoán và điều trị 

bệnh viêm tử cung trên 

chó 

Nguyễn Thị Hoa 
PGS.TS. Sử Thanh Long - 

PGS.TS. Trịnh Đình Thâu 

Luận án tập trung nghiên cứu 3 nội dung lớn: 1) Nghiên cứu thực trạng bệnh 

viêm tử cung ở chó; 2) Nghiên cứu ứng dụng chẩn đoán hình ảnh bằng siêu 

âm bệnh viêm tử cung ở chó; 3) Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung ở chó. 

-  Luận án đã đánh giá tổng thể về các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh viêm tử 

cung ở chó được đem đến khám và điều trị. 

-  Bằng phương pháp siêu âm trong chẩn đoán hình ảnh không những chẩn 

đoán chính xác bệnh viêm tử cung sớm đồng thời còn phân biệt với các bệnh 
như thai lưu, sỏi bàng quang, viêm bàng quang… 

-  Bằng chẩn đoán siêu âm kết hợp với triệu chứng lâm sàng, phi lâm sàng có 

thể đưa ra kết luận về phương pháp điều trị bảo tồn (nội khoa) hay điều trị 

phẫu thuật cắt bỏ tử cung và buồng trứng (ngoại khoa). 

5 Tiến sĩ 

Giải pháp phát triển sản 

xuất Điều bền vững 

trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước 

Nguyễn Trường Vỹ 
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 

Hiền 

Luâṇ án thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tập trung nghiên cứu sâu ở 

một số huyện có có diện tích trồng điều lớn của tỉnh. Luâṇ án đã đánh giá 

thực trạng phát triển sản xuất điều bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước, 

các hoạt động sản xuất của các hộ, tổ hợp tác, hợp tác trồng điều trong thời 

gian qua, cũng như các chính sách, các hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức 
xã hội nhằm phát triển sản xuất điều. Luận án cũng xác định được các yếu tố 

ảnh hưởng đến phát triển sản xuất điều bền vững từ đó là căn cứ để đề xuất 

các giải pháp căn bản nhằm phát triển sản xuất điều bền vững tỉnh Bình Phước 

6 Tiến sĩ 

Nghiên cứu thực trạng 

và đề xuất sử dụng đất 

phục vụ ổn định dân cư 
biên giới trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Nguyễn Đắc Hậu PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng 

Luận án nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất phục vụ ổn định dân 

cư vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Nội dung nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng và vùng Biên giới Việt-

Trung tỉnh Cao Bằng; Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất và ổn định dân cư 

vùng biên giới Cao Bằng; Đánh giá một số đề án mô hình ổn định dân cư 
biên giới tỉnh Cao Bằng, gồm: (i) Mô hình ổn định dân cư có phát triển dịch 

vụ, cửa khẩu, (ii) Mô hình ổn định dân cư vùng cao, núi đá, (iii) Mô hình ổn 

định dân cư vùng cao khó khăn và (iv) Mô hình định canh, định cư xã vùng 

thấp bằng; Đề xuất bố trí và giải pháp ổn định dân cư biên giới tỉnh Cao Bằng; 

7 Tiến sĩ 

Nghiên cứu một số 

biện pháp canh tác hạn 

chế phát thải khí mê tan 

trên đất trồng lúa nước 

vùng đồng bằng sông 

Hồng 

Nguyễn Đức Hùng GS. TS. Nguyễn Hữu Thành 

Đề tài nghiên cứu bước đầu xác định được trong các giống Khang Dân 18, 

Bắc Thơm 7 và Q5, trồng giống Q5 có lượng CH4 phát thải từ đất cao nhất, 

trồng giống BT7 có lượng phát thải CH4 thấp nhất. 

Khi áp dụng các mật độ cấy thưa, trung bình và cấy dày (24-25; 34-35; 44-

45 khóm/m2), giống Khang Dân 18 ở các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, 
mật độ khác nhau không ảnh hưởng tới cường độ phát thải CH4. Tuy nhiên, 

tổng lượng phát thải CH4 công thức cấy mật độ dày, vụ mùa, cao hơn công 



thức mật độ cấy thưa khoảng 11%. Ngoài ra, năng suất lúa công thức mật độ 

cấy thưa cao hơn công thức mật độ cấy dày, vụ xuân cao hơn 19-46% và vụ 

mùa cao hơn 21-25%. 

Xác định mối liên hệ giữa lượng khí mê tan phát thải vào khí quyển với việc 

bón trực tiếp rơm rạ vào đất và chỉ ra hiệu quả giảm phát thải khí mê tan từ 

đất trồng lúa nước bằng việc chế biến rơm rạ thành than sinh học và phân 

compost. 

Với cùng một lượng dinh dưỡng đa lượng tổng số như nhau, bón rơm phát 

thải CH4 cao nhất, năng suất lúa thấp nhất. So với chỉ bón phân khoáng, bón 

rơm làm tăng CH4 phát thải vụ Xuân và vụ Mùa tương ứng 23,6-24,4% và 

27,4-32,1%, năng suất lúa giảm tương ứng 23,4-28,9% và 11,2-17,0% trong 

2 vụ. Bón than sinh học, phát thải CH4 giảm so với bón rơm tương ứng 18,6-

23,3% và 15,4-23,2%. Bón compost, giảm phát thải CH4 so với bón rơm 

tương ứng 10,3-19,3% và 7,3-17,2%. Bón compost, năng suất lúa không 

giảm so với bón phân khoáng, so với bón rơm tăng 19,8%-26,3% và 3,8-

15,8%. 

8 Tiến sĩ 

 

Chuyển giao kỹ thuật 

canh tác lúa giảm khí 

nhà kính ở một số tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu 

Long 

Trần Thu Hà 
PGS. TS Mai Thanh Cúc; 

PGS. TS Nguyễn Văn Sánh 

Nghiên cứu sử dụng phân tích định tính và định lượng với mô hình ologit; sử 

dụng số liệu từ khảo sát lặp lại trong giai đoạn 2011 - 2019 (2011, 2014, 

2019) để phân tích tác động của chuyển giao trong ba giai đoạn. 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp chuyển giao theo dự án có kết 

quả và hiệu quả trong ngắn hạn (2011 – 2014) cao hơn phương pháp chuyển 

giao truyền thống do kết hợp nhiều yếu tố trong đó có hỗ trợ kỹ thuật trực 

tiếp cũng như lấy nhu cầu và sự tham gia của người dân làm nền tảng.  Tuy 

nhiên, trong giai đoạn sau chuyển giao (2014-2019), mô hình khuyến nông 

truyền thống lại tỏ ra ưu thế hơn do vẫn duy trì được các hoạt động đào tạo, 

hỗ trợ tài liệu. Các yếu tố ảnh hưởng tới chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa 
giảm khí nhà kính hiện nay được tập trung ở các nội dung gồm i. Các yếu tốt 

thuộc về cá nhân nông dân; ii. Đặc điểm tiến bộ kỹ thuật; iii. Phương pháp 

chuyển giao; iv. Đội ngũ và năng lực cán bộ chuyển giao; v. Cơ sở hạ tầng 

và sự tham gia phối kết hợp của chính quyền địa phương; vi. Chính sách 

chuyển giao. Kết quả kiểm định bằng mô hình Ologit cho thấy kênh chuyển 

giao theo dự án giúp người nông dân tuân thủ kỹ thuật tốt hơn và kỹ thuật 

canh tác lúa giảm thải phù hợp với sản xuất lớn. 

9 Tiến sĩ 
Quản lý nhà nước về 

nuôi trồng thủy sản 
Nguyễn Hữu Xuân 

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 

Hiền 

Hải Phòng là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thủy sản 

nói chung và nuôi trồng thủy sản nước ngọt nói riêng. Hải Phòng ở các loaị 



nước ngọt trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

hiǹh măṭ nước ao hồ nhỏ là trên 5 nghìn ha, diêṇ tićh mặt nước lớn trên 2 

nghìn ha; diêṇ tích ruộng trũng có khả năng chuyển đổi sang phát triển nuôi 

thủy sản nước ngoṭ khoảng 4 nghìn ha. Để phát triển nuôi trồng thủy sản nước 

ngọt có chất lượng, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững thì cần phải có 

hệ thống quản lý nuôi trồng thủy sản đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát 

triển bền vững. Tuy nhiên, công tác quản lý nuôi trồng thủy sản nước ngọt 

chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng con giống không được đảm bảo 
và ngày càng có xu hướng đi xuống gây ảnh hưởng lớn đến năng suất, hiệu 

quả của vụ nuôi, quản lý sản xuất và kinh doanh thủy sản nước ngọt đang còn 

hạn chế. Nghiên cứu quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản nước ngọt là 

rất cần thiết, từ đó có để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước 

về nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng để làm 

tiền đề cho phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong thời gian 

tới. 

10 Tiến sĩ 

 

Nghiên cứu đặc điểm 

nông sinh học và biện 

pháp kỹ thuật nâng cao 

năng suất, phẩm chất 

thanh long ruột đỏ tại 
một số tỉnh phía Bắc 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

PGS.TS. Nguyễn Quốc 

Hùng và TS. Đoàn Văn Lư 

Luận án đã tập trung nghiên cứu một số nội dung chính, bao gồm: đánh giá 

hiện trạng sản xuất thanh long ở một số tỉnh phía Bắc; nghiên cứu đặc điểm 
nông sinh học của một số giống thanh long ruột đỏ, tuyển chọn và xác định 

giống trồng phù hợp với điều kiện sinh thái một số tỉnh phía Bắc; và nghiên 

cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng của giống thanh long ruột đỏ ở các tỉnh phía Bắc. Các biện 

pháp kỹ thuật canh tác chính được chọn nghiên cứu của luận án là: kỹ thuật 

cắt tỉa, bón phân, xử lý ra hoa trái vụ, phương thức trồng và xây dựng mô 

hình thử nghiệm các kết quả nghiên cứu của đề tài luận án trên giống thanh 

long ruột đỏ TL5 ở một số tỉnh phía Bắc. 

11 Tiến sĩ 

Phát triển hệ thống 

thủy lợi phục vụ sản 

xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

Bùi Anh Tú 
TS. Lê Ngọc Hướng - 

PGS.TS. Phạm Hùng 

Luận án nghiên cứu phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nội dung nghiên cứu bao gồm cơ sở lý luận và 

thực tiễn về phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp: quy 

hoạch phát triển hệ thống thủy lợi, phân cấp quản lý hệ thống thủy lợi và triển 

khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi. Luận án đánh giá thực 

trạng phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nam Định, trong đó tập trung nghiên cứu tại các huyện Nghĩa Hưng, Ý 

Yên, Mỹ Lộc, Giao Thủy, Xuân Trường. Nghiên cứu tiến hành điều tra 420 

hộ nông dân ở các huyện, các xã nghiên cứu, 10 cán bộ xã, 21 cán bộ trong 

các công ty thủy nông, 1 cán bộ Sở NN&PTNT, 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy 

lợi tỉnh. Đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm 

phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Nam Định định hướng 2030. 



12 Tiến sĩ 

Nghiên cứu một số yếu 

tố ảnh hưởng đến chức 

năng buồng trứng bò 

sữa và thử nghiệm 

dụng cụ tẩm 

progesterone của Việt 

Nam sản xuất trong 
điều trị 

Giang Hoàng Hà 
PGS.TS. Sử Thanh Long, 

TS. Phạm Văn Giới 

Đề tài tập chung nghiên cứu ba nội dung lớn là (1): Nghiên cứu một số yếu 

tố ảnh hưởng đến bệnh buồng trứng ở bò sữa như yếu tố vùng chăn nuôi, lứa 

đẻ, thể trạng, loại chuồng nuôi, trải thảm hoặc không trải thảm cao su trong 

chuồng nuôi, bổ sung hoặc không bổ sung đá liếm trong chuồng. (2): Nghiên 

cứu thử nghiệm dụng cụ tẩm progesterone của Việt Nam sản xuất (ProB) trên 

bò đã cắt buồng trứng và so sánh với vòng CIDR. (3): Nghiên cứu ứng dụng 

vòng tẩm ProB vào điều trị bệnh chậm động dục trên bò. 

13 Tiến sĩ 

Nghiên cứu động lực 

học của hệ thống 

truyền động thuỷ lực - 

cơ khí trên liên hợp 

Đặng Đức Thuận 
1. TS. Bùi Việt Đức 2. 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Quế 

Nghiên cứu ứng dụng phát triển hệ thống truyền động thuỷ lực - cơ khí, đề 

xuất giải pháp công nghệ và lựa chọn mô hình hệ thống truyền động. Xây 

dựng mô hình mô phỏng hệ thống truyền động kết hợp thủy lực - cơ khí cho 

liên hợp máy xúc lật, khảo sát các phương án động lực học đặc trưng trên mô 

hình. 

Chế tạo và lắp đặt hệ thống truyền động kết hợp thủy lực - cơ khí cho liên 

hợp máy xúc lật và tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu khả năng 

sử dụng van tiết lưu để phanh liên hợp máy xúc lật và đề xuất chiến lược điều 
khiển tỷ số truyền vô cấp của hệ thống truyền động theo tải trọng kéo. 

14 Tiến sĩ 

Nghiên cứu hệ thống 

thủy lực điều khiển neo 

giữ liên hợp máy lâm 

nghiệp khi làm việc 

trên vùng đồi núi có độ 

dốc lớn 

Mai Hoàng Long 

1) PGS. TS. Bùi Hải Triều 2) 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Quang 

Xuất phát từ thực tế công tác vận xuất gỗ trong quá trình khai thác gỗ rừng 

trồng trên đất dốc cao ở Việt Nam đang cần thiết bị đảm bảo hoạt động an 

toàn, ổn định với chi phí phù hợp, luận án đề xuất và phát triển được giải 

pháp công nghệ phù hợp để neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ hoạt động ổn 

định, an toàn trên đất lâm nghiệp có độ dốc lớn, có khả năng thu hồi và tái sử 

dụng động năng khi xuống dốc để hỗ trợ chuyển động lên dốc và phục vụ các 

nhiệm vụ công nghệ khác trong quá trình vận xuất gỗ. 

15 Tiến sĩ 
Sử dụng gạo lật và gạo 

tấm thay thế ngô làm 

thức ăn cho lợn 

Nguyễn Hữu Thọ PGS.TS. Tôn Thất Sơn 

Nội dung nghiên cứu: Xác định thành phần hóa học và giá trị năng lượng trao 

đổi của gạo lật và gạo tấm. Sử dụng gạo lật thay thế ngô trong khẩu phần ăn 

cho lợn con lai PiDu x (LY) 4 - 23 ngày tuổi. Sử dụng gạo tấm thay thế ngô 

trong thức ăn cho lợn thịt lai Du x (LY) và lợn nái lai L x Y nuôi con. 

Kết quả nghiên cứu: Hàm lươṇg protein thô, lipit thô, xơ thô, tro thô, tinh 

bột, đường và DXKN trung bình của gạo lật là: 8,51; 3,96; 1,57; 1,03; 78,57; 

1,75 và 85,56% (theo vật chất khô). Ở gạo tấm là: 8,79; 0,62; 1,16; 1,18; 

80,97; 1,28 và 88,05%. Giá trị năng lượng trao đổi của gạo lật và gạo tấm là 

4056 và 4069 kcal/kgVCK. Đối với lợn con PiDu x (LY) từ 4 - 23 ngày tuổi: 
Sử dụng 75% gạo lật thay thế ngô trong thức ăn tập ăn cho lợn con theo mẹ 

đến 23 ngày tuổi, khối lượng lợn con cai sữa, sinh trưởng tuyệt đối và lượng 

thức ăn thu nhận đạt cao nhất đồng thời tiêu tốn thức ăn và chi phí thức ăn 



cho 1 kg lợn con cai sữa là thấp nhất so với  khi sử dụng 25% và 50% gạo lật 

thay thế ngô và khẩu phần sử dụng 100% ngô. Sử dụng 75% gạo tấm thay 

thế ngô trong thức ăn cho lợn thịt lai Du x (LY) thì khối lượng và sinh trưởng 

tuyệt đối đạt cao nhất, không ảnh hưởng đến lượng thức ăn thu nhận, hiệu 

quả sử dụng thức ăn; làm tăng tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ nạc, độ dai của thịt, không 

ảnh hưởng đến chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng. Đối với lợn nái lai 

L x Y nuôi con: Sử dụng 50% gạo tấm thay thế ngô làm giảm tỷ lệ hao hụt 
của lợn mẹ sau khi đẻ, giảm thời gian động dục trở lại, giảm tỷ lệ lợn con tiêu 

chảy và làm tăng tỷ lệ nuôi sống của lợn con, chi phí thức ăn cho 1 kg lợn 

con cai sữa hợp lý. 

16 Tiến sĩ 
Chọn tạo hai dòng vịt 

Biển trên cơ sở giống 

vịt Biển 15 - Đại Xuyên 

Chu Hoàng Nga 
1. TS. Nguyễn Thanh Sơn; 

2. GSTS. Đặng Vũ Bình. 

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chọn tạo ra hai dòng vịt Biển: dòng trống 

ký hiệu HY1 có khả năng sinh trưởng nhanh, năng suất trứng ổn định và dòng 

mái ký hiệu HY2 có năng suất trứng cao và khối lượng cơ thể ổn định, góp 

phần phát triển chăn nuôi vịt ở các vùng ven biển và hải đảo ở nước ta. 

Nội dung nghiên cứu gồm: 

(1)  Chọn tạo dòng vịt trống HY1 theo hướng nâng cao khả năng sinh trưởng. 

(2)  Chọn tạo dòng vịt mái HY2 theo hướng nâng cao năng suất trứng 

17 Tiến sĩ 
Giải pháp đẩy mạnh 

xuất khẩu rau quả sang 

thị trường Nhật Bản 

Đinh Cao Khuê 
1. PGS.TS. Trần Đình Thao 

2. Tiến sĩ. Nguyễn Thị Thuỷ 

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới và hiện đang là đối tác thương 

mại lớn thứ hai của Việt Nam (sau Hoa Kỳ). Hàng năm Nhật Bản nhập khẩu 

với khối lượng hàng hoá trị giá trên đến hơn 700 tỷ USD, trong đó nhập từ 

Việt Nam khoảng từ 19,3 tỷ USD, chiếm khoảng 7,7% tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàng hoá của Việt Nam. Hơn nữa, giữa Nhật Bản và Việt Nam có sự 

gần gũi về mặt địa lý và có những nét tương đồng về văn hóa, tập quán tiêu 

dùng, điều này càng tạo nhiều thuận lợi cho Việt Nam để có thể tăng cường 
xuất khẩu rau và trái cây sang Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ mạnh của 

nước nhà. Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả Việt Nam sang 

thị trường Nhật Bản là rất cần thiết có ý nghĩa trong việc khai thác tốt hơn 

nữa tiềm năng và lợi thế của ngành hàng rau quả Việt Nam trong thời kỳ hội 

nhập toàn cầu như hiện nay. 

18 Tiến sĩ 

Nghiên cứu bệnh ký 

sinh trùng đường máu 

do ve truyền ở đàn bò 
nuôi tại Ba Vì – Hà Nội 

và thử nghiệm thuốc 

diệt ve 

Nguyễn Thị Hồng 
Chiên 

1. PGS. TS. Nguyễn Văn 

Thọ 2. GS.TS. Betrand 
Losson 

Luận án nghiên cứu về bệnh ký sinh trùng đường máu do ve truyền tại Ba vì 

– Hà Nội và thử nghiệm thuốc diệt ve. Nghiên cứu nhằm xác định tình hình 

nhiễm ve và ký sinh trùng đường máu do ve truyền trên bò nuôi tại huyện Ba 

Vì, Hà Nội theo lứa tuổi, giống bò, vùng địa lý, mùa. Nghiên cứu theo dõi 
triệu chứng lâm sàng, bệnh tích đại thể ở bò bị mắc bệnh biên trùng tại thực 

địa. Đánh giá chỉ tiêu sinh lý máu bò nhiễm Anaplasma spp.  Xác định bệnh 

tích vi thể của bò bệnh bằng phương pháp nhuộm HE. Mẫu máu thu thập 



được nhuộm giemsa tìm ký sinh trùng trong máu. Tách ADN bằng kit Themo. 

Dùng phương pháp sinh học phân tử PCR lồng (nested PCR) và giải trình tự 

16S rDNA (Hosseini-Vasoukolaei & cs., 2014). Squencing để định danh loài 

ký sinh trùng đường máu ở bò. Kết quả cho thầy tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. 

với tỷ lệ 26,46% trong đó bò vàng nhiễm là 29,40% tỷ lệ nhiễm ở bò sữa là 

23,00%. Hai 2 loài ký sinh trùng đường máu đã được xác định là Anaplasma 

marginale và A. platys. Bò bị bệnh biên trùng do Anaplasma spp. ở 3 thể là 
mang trùng, mạn tính và cấp tính. Bệnh tích đại thể của bò mắc bệnh biên 

trùng (Anaplasmosis) biểu hiện: lách sưng, máu loãng màu đỏ tươi, mật sưng 

to, gan vàng. Bệnh tích vi thể biểu hiện: phổi viêm kẽ, khí thũng, tế bào gan 

gần ống mật thoái hóa mỡ. Túi mật xung huyết, thành túi mật dày lên do hiện 

tượng tăng sinh. Lách thâm nhiễm tế bào lympho ở vùng tủy đỏ và có sự tăng 

sinh đáng kể của tế bào tương bào. Căn cứ vào đặc điểm hình thái định loại 

đã xác định được 2 loài ve ký sinh ở bò tại Ba Vì – Hà Nội là: Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus và Rhipicephalus (Boophilus) annulatus. Bước đầu 

thử nghiệm hiệu lực diệt ve của hợp chất Pyrethroid trong thực nghiệm. 

19 Tiến sĩ 

Nghiên cứu xác định 

một số thông số làm 
việc chính của máy 

gieo hạt đậu tương kết 

hợp bón phân 

Nguyễn Chung Thông 
1. PGS.TS. Lê Minh Lư 2. 
TS. Nguyễn Xuân Thiết 

Luận án trình bầy cơ sở lý thuyết và cơ sở thực nghiệm xác định các thông 

số làm việc chính của máy gieo hạt đậu tương kết hợp bón phân theo hướng 

cơ giới hóa đồng bộ. 

Các mô hình nghiên cứu lý thuyết đã được xây dựng để phân tích, đánh giá 

các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình làm việc của hai bộ phận làm việc 

chính là bộ phận gieo và bộ phận bón phân. Ngoài ra, việc nghiên cứu ổn 

định của máy làm cơ sở cho việc phân bố vị trí các bộ phận làm việc chính 

và lựa chọn chế độ làm việc phù hợp cho máy. 

 

Ảnh hưởng của các thông số cấu tạo và chế độ làm việc của máy đã được 

nghiên cứu bằng thực nghiệm đơn và đa yếu tố.    

20 Tiến sĩ 

Nghiên cứu một số đặc 

tính sinh học của virus 

cúm A/H5 biến chủng 

mới ở đàn gia cầm làm 

cơ sở cho phòng chống 

dịch bệnh tại Việt Nam 

Nguyễn Văn Lâm 
1. PGS.TS. Tô Long Thành 

2. PGS. TS. Chu Đức Thắng 

Ba nội dung chính được thực hiện trong luận án bao gồm: Xác định sự lưu 

hành của virus cúm A/H5 biến chủng mới ở đàn gia cầm tại Việt Nam; Xác 

định đặc điểm phân tử gen và độc lực của virus cúm A/H5 biến chủng mới; 

Đánh giá hiệu quả phòng bệnh của một số vacxin cúm gia cầm hiện hành đối 

với virus cúm A/H5 biến chủng mới. 

21 Tiến sĩ 
Nghiên cứu giải pháp 

thúc đẩy liên kết trong 

phát triển rừng gỗ 

Nguyễn Gia Kiêm 
PGS.TS. Lê Trọng Hùng; 

TS. Hoàng Liên Sơn 

Nghiên cứu hướng tới: (i) Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết 

trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu; (ii) Đánh giá thực trạng liên kết trong 

phát triển rừng gỗ nguyên liệu tại khu vực miền Trung Việt Nam; (iii) Phân 



nguyên liệu khu vực 

miền Trung Việt Nam 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu 

tại khu vực miền Trung Việt Nam; (iv) Đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết 

trong phát triển rừng gỗ nguyên liệu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 

lâm nghiệp khu vực miền Trung Việt Nam. 

22 Tiến sĩ 

Nghiên cứu chuyển đổi 

sử dụng đất nông 

nghiệp phục vụ tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp 

tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Xuân Thanh 
1 PGS.TS Đỗ Nguyên Hải; 2 

TS Hoàng Xuân Phương 

Luận án gồm 5 phần, phần 1 mở đầu, phần 2 tổng quan tài liệu nghiên cứu, 

phần 3 nội dung và phương pháp nghiên cứu,  phần 4 kết quả nghiên cứu và 

thảo luận, phần 5 kiến nghị và đề xuất. 

Nội dung nghiên cứu chính như sau: 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh; 

2. Đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh; 

3. Đánh giá sử dụng đất thích hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

4. Ứng dụng mô hình toán tuyến tính đa mục tiêu xác định cơ cấu sử dụng 

đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh; 

5. Điều tra, khảo sát những mô hình sử dụng hiệu quả đất sản xuất nông 

nghiệp của các tiểu vùng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh; 

6. Đề xuất giải pháp chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh. 

Kết quả nghiên cứu: 

+ Đánh giá thực trạng và khả năng chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp phục 

vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh theo hướng thích hợp, 

nâng cao hiệu quả và sản xuất hàng hóa. 

+ Đề xuất một số giải pháp chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái 

cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 

23 Tiến sĩ 

Nghiên cứu ảnh hưởng 
một số yếu tố đến công 

tác phát triển quỹ đất 

phục vụ xây dựng cơ sở 

hạ tầng và phát triển đô 

thị thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Trần Văn Khải 

PGS.TS. Trần Trọng 

Phương -TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Lanh 

Những nội dung nghiên cứu chính của luận án: 

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Pleiku, tin̉h Gia Lai 

- Tình hình quản lý đất đai, hiện trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 

2010 - 2017 thành phố Pleiku 

- Thực trạng công tác phát triển quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển 

đô thị của thành phố Pleiku giai đoạn 2010 - 2017 

- Ảnh hưởng của một số yếu tố đến công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây 

dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị của thành phố Pleiku 



- Nhu cầu và định hướng phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng 

và phát triển đô thị của thành phố Pleiku 

- Đề xuất giải pháp cho công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cở sở 

hạ tầng và phát triển đô thị tại thành phố Pleiku 

24 Tiến sĩ 

Khả năng sản xuất của 

các tổ hợp lai giữa gà 

Hon Chu và gà Lương 

Phượng 

Saykham 

SOUKSANITH 
GS. TS. Đặng Vũ Bình 

Luận án được thực hiện tại Trường Cao đẳng Nông lâm nghiệp Bắc Luang 

Prabang với 4 nội dung nghiên cứu: 

-  Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà HC; 

-  Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà lai F1 giữa HC và LP; 

-  Khả năng sản xuất trứng của gà lai F2 giữa HC và LP; 

 

-  Ứng dụng kết quả gà lai F1 ở nông hộ. 

25 Tiến sĩ 

Phân tích thực thi chính 

sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình 

Mai Quyên PGS. TS Nguyễn Phượng Lê 

Nội dung nghiên cứu bao gồm cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích thực thi 

chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó luận án đã làm sáng tỏ 
các khái niệm liên quan đến phân tích thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng; Phân tích vai trò, đặc điểm, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng 

đến phân tích thực thi chính sách; Phân tích thực thi chính sách theo 5 nội 

dung: thực trạng ban hành văn bản chính sách, quá trình lập kế hoạch, công 

tác phổ biến, tuyên truyền, phân công, phối hợp triển khai, kiểm tra giám sát 

thực thi. Bên cạnh đó nghiên cứu đánh giá những kết quả và tác động của 

thực thi đến ý thức bảo vệ rừng, kinh tế, xã hội, môi trường và ảnh hưởng của 

các yếu tố đến thực thi chính sách. Các phân tích, đánh giá được thực hiện từ 

nguồn thông tin thu thập từ các sở, ban ngành chức năng và các bên liên quan: 

cán bộ thực thi, bên cung cấp dịch vụ (các chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân 

dân, cộng đồng, hộ và cá nhân), bên sử dụng dịch vụ (các nhà máy thủy điện 
và nhà máy nước). Nghiên cứu cũng làm rõ những kết quả đạt được, những 

công việc chưa đạt theo kế hoạch đặt ra, tìm ra nguyên nhân và những khó 

khăn, bất cập trong quá trình thực thi chính sách. Trên cơ sở đó đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 

Hòa Bình. 

26 Tiến sĩ 
Quản lý nước sạch 

nông thôn trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Thu 

Quỳnh 

TS. Nguyễn Tất Thắng/ 

2.TS. Nguyễn Quốc Oánh 

Luận án hướng tới: i) Hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về quản lý nước sạch nông thôn; ii) Phân tích thưc̣ traṇg, các yếu tố 

ảnh hưởng đến quản lý nước sạch nông thôn trên điạ bàn thành phố Hải 

Phòng; iii) Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý nước sạch nông thôn 
trên điạ bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. 



27 Tiến sĩ 

Nghiên cứu một số đặc 

điểm bệnh lý của dịch 

tiêu chảy cấp trên lợn 

(Porcine Epidemic 

Diarrhea – PED) tại 

tỉnh Thanh Hóa và giải 

pháp phòng trị 

Hoàng Văn Sơn 

1. PGS.TS. Phạm Ngọc 

Thạch 2. GS. TS. Nguyễn 

Thị Lan 

- Nghiên cứu tình hình dịch tiêu chảy cấp ở lợn (PED) tại Thanh Hoá 

- Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý ở lợn mắc dịch tiêu chảy cấp (PED) 

tại Thanh Hoá 

- Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng và phác đồ trị bệnh PED 

28 Tiến sĩ 

Liên kết giữa hộ nông 

dân với doanh nghiệp 

trong kinh doanh nông 

nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Nôị 

Đàm Quang Thắng GS.TS. Phaṃ Thi ̣My ̃Dung 

Với nguồn thông tin thứ cấp và sơ cấp từ điều tra 250 hộ nông dân, 30 doanh 

nghiệp tác giả nêu rõ thực trạng tình hình liên kết giữa HND với DN trong 

KDNN trên địa bàn thành phố Hà Nôị. Bên caṇh phân tích thưc̣ traṇg tác giả 

đã phân tích đươc̣ các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết giữa hộ nông dân với 

doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nôị. 

Từ đó đề xuất một số các giải pháp thúc đẩy liên kết giữa hộ nông dân với 

doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nôị 

trong thời gian tới. 

 

2. CÁC KHOA 

* Khoa chăn nuôi 

     

1.  

“XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 

CÁC GIỐNG CỎ GHINE, 

MULATO, RUZI TRỒNG TẠI HỌC 
VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM” 

Nguyễn Thị 

Minh Tuệ  
Bùi Quang 

Tuấn 

1. Tóm tắt mở đầu 
Tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Tuệ  

Mã sinh viên: 610466 

Tên đề tài: “Xác định khả năng sinh trưởng và năng suất của các giống cỏ 
Ghine, Mulato, Ruzi trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam” 

Chuyên ngành: Dinh dưỡng và công nghệ sản xuất thức ăn CN. 

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
2. Nội dung bản trích yếu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển của giống cỏ Ghine, Mulato 

và Ruzi trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Ba giống cỏ Ghine Mombasa, Mulato, Ruzi trồng tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu: 

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất. 



3.3. Kết quả chính và kết luận 

3.3.1. Các kết quả chính 
Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi đưa ra một số nhận định 

như sau: 

- Khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống cỏ bao gồm:  

+Tỷ lệ sống sau 30 ngày trồng của các giống cỏ Ghine Mombasa, Mulato 
và Ruzi lần lượt là: 89.04%, 86.19% và 79.52% 

+Tốc độ sinh trưởng, tái sinh trung bình của Ghine Mombasa, Mulato và 

Ruzi lần lượt là: 1.92, 1.38 và 1.51 cm/ngày đêm. 
+Tốc độ đẻ nhánh trung bình của Ghine Mombasa, Mulato và Ruzi lần lượt 

là: 0.43, 0.488, 0.431 nhánh/khóm/ngày đêm. 

- Năng suất của các giống cỏ bao gồm: 
+ Năng suất chất xanh trung bình của Ghine Mombasa, Mulato và Ruzi 

trung bình lần lượt là 34.717, 31.533 và 31.017 tấn/ha/lứa. 

+Năng suất chất khô trung bình của Ghine Mombasa, Mulato, Ruzi lần lượt 

là 6.6049, 6.29 và 5.5755 tấn/ha/lứa. 
+Năng suất protein của các giống cỏ Ghine Mombasa, Mulato và Ruzi lần 

lượt là 0.8564, 0.8073 và 0.7117 tấn/ha/lứa. 

+Khối lượng chất khô tích lũy của Ghine Mombasa, Mulato, Ruzi lần lượt  
là 121.1, 115.8 và 102.8 kg/ha/lứa.   

3.3.2. Kết luận 

Giống cỏ Ghine Mombasa có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết, 

khí hậu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam tốt nhất thể hiện ở tỷ lệ sống, 
tốc độ sinh trưởng trung bình cỏ Ghine Mombasa cao nhất trong ba giống 

cỏ nghiên cứu. 

Năng suất chất xanh, năng suất chất khô năng suất protein và khối lượng 
chất khô tích lũy của Ghine Mombasa cao nhất, điều này cho thấy giống cỏ 

Ghine Mombasa cũng cho năng suất tốt nhất trong ba giống cỏ nghiên cứu 

tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng của 

gà Liên minh dòng mái giai đoạn từ 
mới nở đến 16 tuần tuổi 

Đặng Minh 

Dũng 
Nguyễn Thị 

Vinh 

TRÍCH YẾU KHÓA LUẬN 
1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

     Đàn gà Liên Minh mới nở đến 16 tuần tuổi. 

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 
  - Thời gian: Từ ngày 01/10/2020  đến 01/02/2021 . 

  -  Địa điểm: Đề tài được tiến hành tại Công ty cổ phần khai thác khoáng 

sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh (địa chỉ: Tổ 2, khu 1, phường Cửa 



Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
- Đánh giá tỷ lệ nuôi sống 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng: 

    Khối lượng cơ thế 

    Sinh trưởng tương đối 
    Sinh trưởng tuyệt đối 

- Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn 

- Tiêu tốn thức ăn 
- Hiệu quả sử dụng thức ăn 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 
- Chuẩn bị gà thí nghiệm 

Gà giống mới nở, úm và nuôi hậu bị đến 16 tuần tuổi. Chọn mỗi lô gà mới 

nở  bao gồm 80 con chưa phân biệt trống mái, nuôi đến tuần thứ 8 mới bắt 

đầu lọc trống-mái, lặp lại 3 lần, chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi theo quy 
trình chăn nuôi gà lông màu của VCN. 

Các lô gà đảm bảo độ đồng đều về tuổi, dinh dưỡng, chế độ chăm sóc nuôi 

dưỡng …  

3.  

CHỌN LỌC MỘT SỐ CHỦNG 
NẤM MEN ĐỎ CÓ KHẢ NĂNG 

SINH SẮC TỐ CAROTENOID SỬ 

DỤNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ 

ĐẺ 

Phan Nguyễn 
Nhật Minh 

Nguyễn Thị 
Tuyết Lê 

Từ các kết quả thu được, chúng tôi rút ra các kết luận sau: 

-Về hình thái: tế bào nấm men đỏ bắt màu Gram dương, thường có hình 

trứng, hình bầu dục, hình cầu. Hình thức sinh sản của tất cả chủng nấm men 

đỏ này là nảy chồi ở một đầu hoặc ở các vị trí xung quanh thân, không quan 
sát thấy khuẩn ty giả. Các chủng nấm men đỏ đều hình thành khuẩn lạc 

tròn, rìa gọn, bề mặt trơn nhẵn và có màu tùy từng chủng như: màu đỏ, màu 

hồng và màu hồng nhạt... Đường kính của khuẩn lạc dao động từ 1-3mm. 
- Về khả năng sinh trưởng ở nhiệt độ 30oC: Các chủng có tốc độ sinh 

trưởng nhanh với số lượng tế bào thu được lớn nhất được lựa chọn lần lượt 

là: SR7, SR6, SR3, SR5, SR2, SR1, SR8 và chủng sinh trưởng kém nhất là 

SR4. 
-Về khả năng tích lũy sinh khối: Khả năng tích lũy sinh khối của các chủng 

nấm men qua kiếm tra được đánh giá từ cao xuống thấp lần lượt là: SR7, 

SR6, SR3, SR1 , SR2 , SR5 .Hai chủng tích lũy sinh khối kém nhất là SR8 
& SR4. 

- Về kết quả đánh giá khả năng phân giải tinh bột: Các chủng nấm men đỏ 

đều có khả năng phân giải tinh bột. Ngoại trừ chủng SR7, các chủng nấm 



men đỏ còn lại có khả năng phân giải tinh bột kém. 

-Về kết quả đánh giá khả năng phân giải protein: 100% chủng nấm men đỏ 
kiểm tra có khả năng phân giải protein, tuy nhiên tốc độ phân giải protein 

của các chủng nấm men này yếu, vòng phân giải xuất hiện chậm sau 72 giờ 

nuôi cấy đạt cao nhất ở 120h (sau 5 ngày). 

- Về kết quả đánh giá xác định tỷ lệ tiếp giống và môi trường thích hợp 
chúng tôi đưa ra kết luận: Môi trường thích hợp cho sản xuất sinh khối nấm 

men đỏ là Hansen dịch thể với tỷ lệ tiếp giống là 2%. 

- Về kết quả đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh 
trưởng và tích lũy sắc tố ở nấm men đỏ trên hai chủng điển hình SR7 & 

SR6 : 

+ Mức nhiệt độ nuôi cấy thích hợp cho nấm men đỏ là từ 25-30oC. 
+ Trên môi trường PH 5.5, sau 72h nuôi cấy, số lượng TB nấm men đỏ       

đạt cao nhất . 

+ Ảnh hưởng của cơ chất kết quả thu được cho thấy, hàm lượng carotenoid 

tổng số đạt cao nhất khi nuôi cấy hai chủng nấm men đỏ trên cơ chất là bột 
ngô và bột gạo. Hai môi trường cám gạo và bột sắn, hàm lượng carotenoid 

thu được là thấp nhất. 

+ Kết quả thu được cho thấy, số lượng tế bào nấm men đỏ thu được ở môi 
trường nuôi cấy sử dụng đường glucose cao hơn rõ rệt so với môi trường sử 

dụng rỉ mật đường 

+ Sử dụng peptone là nguồn N cao hơn rõ rệt so với môi trường chỉ sử dụng 

nguồn N là muối amônsunfat. Với hàm lượng bổ sung là 10g/l . 

4.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA GÀ LIÊN MINH DÒNG 

TRỐNG THẾ HỆ 2  TỪ 22 ĐẾN 46 

TUẦN TUỔI  

Nguyễn Trác 

Huy  
Hoàng Anh 

Tuấn 

TRÍCH YẾU KHÓA LUẬN 

 

 
Tến tác giả: NGUYỄN TRÁC HUY Mã sinh viên: 610399 

Tên Đề Tài: “ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ LIÊN 

MINH DÒNG TRỐNG TỪ 22 ĐẾN 46 TUẦN TUỔI NUÔI TẠI CÔNG 

TY THIÊN THUẬN TƯỜNG - QUẢNG NINH” 
Ngành: Chăn nuôi Mã số:  

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 

Mục đích nghiên cứu: 
- Tỷ lệ hao hụt của gà Liên Minh trong giai đoạn sinh sản 

- Diễn biến thành thục sinh dục của đàn gà Liên Minh 

- Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 



- Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 

- Một số chỉ tiêu chất lượng trứng gà Liên Minh 
- Kết quả ấp nở 

Phương pháp nghiên cứu: 

Bố trí thí nghiệm 

- Tổng số 315 gà Liên Minh thuần (gồm 45 con trống và 270 con mái) được 
chọn lọc để đánh giá khả năng sinh sản của gà Liên Minh nuôi tại Công Ty 

CP KT-KS Thiên Thuận Tường. trong giai đoạn sinh sản (từ 22-46 tuần 

tuổi). 
- Đàm gà thí nghiệm được chia làm 3 lô, mỗi lô gồm: 15 con trống và 90 

con mái nuôi theo dỗi sinh sản (22-46 tuần tuổi). thí nghiệm được lặp lại 3 

lần. 
- Đàn gà thí nghiệm được chăm sóc và nuôi dưỡng theo phương thức bán 

chăn thả với chế độ chăm sóc theo tiêu chuẩn của Công Ty CP KT-KS 

Thiên Thuận Tường. 

  
- Thức ăn hỗn hợp cho gà có giá trị dinh dưỡng (sử dụng cám gà đẻ 

F32công ty  JAPFA ) 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
v Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sinh sản của đàn gà Liên Minh sản 

xuất nuôi tại Công Ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường 

Quảng Ninh như sau: 

• Đàn gà Liên Minh sản xuất đẻ trứng đầu ở 22 tuần tuổi,  
    + Đẻ 5% ở 25 tuần tuổi 

    + Đẻ 30% ở 29 tuần tuổi 

    + Đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 34 tuần tuổi đạt 46,36%. 
• Tỷ lệ hao hụt : Tổng tỷ lệ hao hụt của đàn gà là 2,22% 

• Năng suất trứng của đàn gà Liên Minh sản xuất là 44,88quả/mái/46 tuần 

tuổi. 
• Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 

+ Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của đàn đạt trung bình là 4,154kg/10 trứng. 

• Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng: 

+ Khối lượng trứng trung bình là 51,23 g 
+ Tỷ lệ lòng đỏ là 32,05% 

+ Tỷ lệ lòng trắng trứng là 56,65% 

+Tỷ lệ vỏ trứng là 11,30% 



+ Chỉ số hình dạng là 1,34 

+ HU là 84,89 
• Kết quả ấp nở 

+ Tỷ lệ trứng có phôi đạt 78.7%, 

+ Tỷ lệ trứng nở/trứng ấp là 75,62%, 

+ Tỷ lệ gà con loại 1 đạt 92,98%. 
  

v Qua các kết quả nghiên cứu chúng tôi có một số đề nghị như sau 

• Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh sản của đàn gà Liên Minh còn tiến 
hành ở quy mô nhỏ, thời gian nghiên cứu hạn chế nên chưa đánh giá được 

hết khả năng sinh sản của giống. Do vậy, cần có các nghiên cứu bổ sung để 

đánh giá về khả năng sinh sản của giống được toàn diện hơn. 
• Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để Công Ty cổ 

phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường theo dõi và có những 

nghiên cứu sâu hơn nhằm cải thiện năng suất sinh sản của đàn gà Liên 

Minh sản xuất. 
• Giới thiệu và phát triển giống gà Liên Minh ra các khu vực lân cận. 

• Khuyễn kích các chủ hộ nuôi gà Liên Minh có thể lai tạo với các giống gà 

khác đặc biệt các giống gà nội địa như: gà Tiến Yên, gà Ri…, để giữ lại 
nguồn gen,tránh tình trạng xấu nhất khi xảy ra. 

 • Gà Liên Minh với tỷ lệ đẻ không được cao và gà có thể đạt được trọng 

lượng lớn, chất lượng thịt tốt, thơm ngon thì theo tôi nên nuôi gà Liên Minh 

theo hướng thịt là chủ yếu để đạt được hiệu quả kinh tế cao cho người chăn 
nuôi 

5.  đánh gia năng suất sinh sản của lợn ỉ 

tại trại lợn giống Dabaco Lương Tài-
huyện Lương Tai-tỉnh Bắc Ninh 

Bùi Thị Hạnh 
Nguyễn Thị 

Vinh 

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn Ỉ  

Đánh giá tình hình dịch bệnh của đàn lợn nái và đàn lợn con theo mẹ. 
Định hướng phát triển của giống lợn Ỉ 

6.  

Khả năng sinh trưởng của tổ hợp gà 

lai Hồ x Lương Phượng nuôi tại 
Khoa Chăn Nuôi - Học Viện Nông 

Nghiệp Việt Nam 

Tạ Minh Thuận  Cù Thiên Thu 

Mục đích nghiên cứu:  

Đánh giá khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn của tổ hợp gà 

HLP 
Nội dung nghiên cứu: 

Đánh giá khả năng sinh trưởng của tổ hợp gà lai Hồ x Lương Phượng qua 

các chỉ tiêu: 
• Tỉ lệ nuôi sống. 

• Khối lượng cơ thể gà qua các tuần tuổi. 

• Sinh trưởng tương đối 



• Sinh trưởng tuyệt đối 

• Hiệu quả sử dụng thức ăn của gà (tiêu tốn thức ăn hàng ngày + FCR) 

7.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 
(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

FELSTEDVEJ 37, 6300 GRASTEN 
ĐAN MẠCH”  

Phạm Thị 
Thanh Hương 

Đặng Thuý 
Nhung 

 
Tên tác giả: Phạm Thị Thanh Hương                  Mã sinh viên: 610175 

Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI 

F1 (LANDRACE x YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC NUÔI 
TẠI TRANG TRẠI FELSTEDVEJ 37, 6300 GRASTEN ĐAN MẠCH”  

Ngành: Dinh dưỡng và Công nghệ thức ăn chăn nuôi                                     

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Mục đích nghiên cứu: 

- Đánh giá được một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục, năng suất sinh sản của con 

lai (Du x LY). 

- Xác định được khả năng sinh trưởng và lượng thức ăn thu nhận của lợn 
con lai (Du x LY) giai đoạn 7 – 21 ngày tuổi. 

Các nội dung nghiên cứu: 

- Tình hình chăn nuôi trại Felstedvej 37, 6300 grasten, denmark. 
- Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục trên lợn nái mang thai: Tuổi 

động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, thời gian mang thai, tuổi đẻ lứa 

đầu, thời gian cai sữa, thời gian chờ phối, khoảng cách lứa đẻ, số 
lứa/nái/năm. 

- Đánh giá một số chỉ tiêu năng suất sinh sản trên lợn nái nuôi con: Số con 

sơ sinh/ổ, số con sơ sinh còn sống/ổ, tỷ lệ sơ sinh sống/ổ, số con để nuôi/ổ, 

số con cai sữa/ổ, tỷ lệ nuôi sống, khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ 
sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ. 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn con lai (Du x LY) 7 – 21 ngày tuổi 

khi sử dụng thức ăn hỗn hợp tự phối PF2. 
- Đánh giá khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của lợn con 7 – 21 

ngày tuổi. 

- Tỷ lệ mắc tiêu chảy của lợn con giai đoạn từ 7 – 21 ngày tuổi. 

Cách tiến hành thí nghiệm: 
          - Thí nghiệm được theo dõi trên 45 lợn nái (Landrace x Yorkshire) 

trong thời gian mang thai và nuôi con (trung bình 13 lợn con/nái), lợn nái 

đã được phối với đực Du. Các nái đồng đều về số lứa đẻ (từ lứa 3 – 5). 
- Thí nghiệm được thực hiện tại trang trại Felstedvej 37, 6300 gtasten- 

Denmark . Trong thời gian từ 05/09/2020 đến 05/02/2021. 

- Các chỉ tiêu trong từng nội dung nghiên cứu được xác định bởi các 



phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu gia súc. 

Kết quả chính và kết luận: Từ kết quả thí nghiệm trên 45 lợn nái (Landrace 
x Yorkshire) đã rút ra được kết quả như sau:  

* Đối với lợn nái mang thai và nuôi con 

+ Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái: tuổi động dục lần đầu là 

190.87 ngày, tuổi phối giống lần đầu là 213,84 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 
239,16 ngày, thời gian mang thai là 115,31 ngày, thời gian cai sữa là 22,39 

ngày, khoảng cách lứa đẻ là 142,36 ngày và hệ số lứa đẻ là 2,56 

lứa/nái/năm  
+ Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái: khối lượng sơ sinh/con là 

0,52 kg/con; số con đẻ ra/ổ 18,96 con/ổ, số con sơ sinh còn sống/ổ là 17,64 

con/ổ , số con nuôi để nuôi/ổ là 13,15 con/ổ, tỷ lệ sơ sinh còn sống là 
93,03%, số con cai sữa/ổ là 11,93 con/ổ, tỉ lệ nuôi sống là 0,82%. 

+ Một số bệnh trên đàn lợn nái: Tỷ lệ mắc viêm tử cung là 2,22%, viêm vú 

là 2,22%, đẻ khó là 6,67%. Tỉ lệ chữa khỏi là 100% 

* Đối với lợn con giai đoạn 7 – 21 ngày tuổi trung bình của TN: 
+ Khả năng tăng khối lượng cơ thể là 5,2 kg/con. 

+ Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày là 29,2  g/con/ngày. 

+ Tỉ lệ tiêu chảy là 7,94% 
+ Hiệu quả sử dụng thức ăn là 0,08 kg TĂ/kg TT. 

+ Hiệu quả chăn nuôi lợn con: Lãi thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh tại các 

nước lân cận, lãi khoảng 479.500 vnd đối với lợn con từ 6-8 kg 

 

8.  

ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA 
GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI TẠI 

CÔNG TY GIỐNG GIA CẦM 

NGỌC MỪNG Ở ĐÔNG ANH, HÀ 

NỘI 

Đỗ Trọng 
Minh Hiếu 

Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Tên tác giả: Đỗ Trọng Minh Hiếu Mã sinh viên: 602576 

Tên đề tài: Đánh giá sức sản xuất của gà Lương Phượng nuôi tại công ty 
giống gia cầm Ngọc Mừng ở Đông Anh, Hà Nội 

Ngành: Chăn nuôi Mã số: 7620106 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Mục đích nghiên cứu: 

+ Xác định sức sống và khả năng chống chịu bệnh của đàn gà Lương 

Phượng nuôi tại công ty giống gia cầm Ngọc Mừng ở Đông Anh, Hà Nội. 

+ Xác định khả năng sản xuất của của đàn gà Lương Phượng nuôi tại công 
ty giống gia cầm Ngọc Mừng ở Đông Anh, Hà Nội. 

Nội dung nghiên cứu 

- Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà giai đoạn sinh sản 
- Tuổi thành thục sinh dục 



- Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 

- Tỷ lệ trứng giống và năng suất trứng giống 
- Hiệu quả sử dụng thức ăn của đàn gà giai đoạn sinh sản 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Thu thập số liệu qua sổ sách ghi chép của công ty và theo dõi trực tiếp 

trong thời gian thực tập tại công ty 
- Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học bằng 

chương trình Excel 2010 và phần mềm Minitab14. 

Kết quả chính và kết luận 
Gà Lương Phượng nuôi tại công ty giống gia cầm Ngọc Mừng giai đoạn 

sinh sản đạt kết quả tương đối tốt, hầu hết các chỉ tiêu đạt so với TCVN. 

Qua đó cho thấy công ty đã có quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp, 
chất lượng giống tốt, các kỹ thuật viên có tay nghề cao.  

Các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau: 

  + Tuổi đẻ quả trứng đầu tiển, tuổi đẻ đạt 5%, tuổi đẻ đạt 30%, tuổi đẻ đạt 

50% và đẻ đạt đỉnh cao ở các tuần tuổi tương ứng là: 19; 20; 23; 26 và 29 
tuần tuổi. Như vậy tuổi thành thục của đàn gà tương đối sớm. 

 + Tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao ở tuần 29 là 67,7%. Năng suất trứng trung bình đạt 

3,52 quả/mái/tuần. Năng suất trứng cả kỳ 19-48 tuần tuổi là 105,82 
quả/mái/kỳ. Tỷ lệ trứng giống khá cao từ 90,91% đến 99,43%. Tỷ lệ trứng 

có phôi cao dao động từ 92-95%; Tỷ lệ ấp nở đạt 82-87% 

+ Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 10 quả trứng trung bình từ tuần 21 đến 

tuần 48  là 2,69 kg thức ăn. 
+Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 10 quả trứng giống trung bình từ tuần 25 

đến tuần 48  là 2,43 kg thức ăn. 

 + Tỷ lệ nuôi sống cả kỳ (19-48 tuần tuổi) đạt khá cao là 96,69%. 

9.  

" Đánh giá năng suất sinh sản và chất 
lượng trứng của giống gà ai cập 

D310 nuôi tại trại thí nghiệm khoa 

chăn nuôi hvnn việt nam"  

Lê hữu Phước 
Lê Việt 

Phương 

 Đối tượng nghiên cứu 

 Đề tài nghiên cứu trên 120 con gà mái đẻ trứng thƣơng phẩm Ai Cập 

D310. 

3.1.2. Địa điểm nghiên cứu 
 Đề tài nghiên cứu tại trại thực nghiệm khoa Chăn Nuôi, Học Viện Nông  

Nghiệp Việt Nam . 

3.1.3. Thời gian nghiên cứu 
 Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 2 năm 2021 

3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.2.1. Năng suất và chất lượng trứng  



- Sức sản xuất trứng: tuổi thành thục, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, tỷ lệ hao hụt. 

- Một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng trứng: khối lƣợng trứng, tỷ lệ lòng  
trắng và lòng đỏ trứng, chỉ số hình dạng, chất lƣợng vỏ trứng. 

10.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 

(LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI  VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 
TẠI TRẠI GIA CÔNG CP,  BA VÌ, 

HÀ NỘI 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Cù Thiên Thu 

Chăn nuôi lợn của nước ta đóng vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi 

nói riêng và nền kinh tế nói chung. Sản phẩm chăn nuôi từ lợn chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng sản phẩm của ngành chăn nuôi. Không những đáp ứng 
được nhu cầu thịt của thị trường trong nước mà còn là một trong những mặt 

hàng xuất khẩu mang lại nhiều lợn nhuận cho người chăn nuôi. Theo kết 

quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/09/2018 đàn lợn trên cả nước có 
27,8 triệu con, tăng 4,2% (Tổng cục thống kê, 2018). 

Để chăn nuôi lợn đạt hiệu quả cao, trong chăn nuôi lợn ngoài những yếu tố 

về thức ăn, chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi…thì một trong những yếu tố hết 

sức quan trọng cần được bảo đảm là phải có đàn giống tốt. Đặc biệt trong 
điều kiện hiện nay đang chuyển dần từ chăn nuôi thủ công sang chăn nuôi 

bán công nghiệp và công nghiệp 

Một những giống lợn được nhập vào nước ta khá lâu là Landrace và 
Yorkshire. Bên cạnh việc sử dụng các đực giống để lai tạo với đàn lợn nội, 

thì lợn thuần Landrace và Yorkshire đã được nuôi là nái rất phổ biến trong 

các trang trại từ Bắc – Nam. Trong những năm gần đây khi việc chăn nuôi 
lợn thương phẩm 2,3,4 giống ngoại…được nhân rộng thì lợn Landrace và 

Yorkshire thường được sử dụng làm nái để phối với đực Duroc…tạo ra con 

lai thương phẩm nuôi lấy thịt phục vụ cho việc nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm chăn nuôi. 
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái và sinh trưởng của lợn con là 

một nhu cầu cấp thiết của công ty nhằm đề suất các giải pháp kinh tế kỹ 

thuật, biện pháp quản lý để nâng cao năng suất sinh sản của đàn lợn nái, 
chất lượng lợn con. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sản xuất, tôi quyết định nghiên cứu đề tài: 

“Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace X Yorkshire) tại 

phối với đực Duroc nuôi tại trại gia công CP, Ba Vì, Hà Nội” 

11.  
ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA GÀ LIÊN MINH DÒNG 
MÁI THẾ HỆ II TỪ 22 ĐẾN 46 

TUẦN TUỔI  

PHẠM 

THANH 

TÙNG 
Bùi Hữu Đoàn 

Tên tác giả: PHẠM THANH TÙNG            Mã sinh viên:  610467 

Tên Đề Tài: “Đánh giá năng suất sinh sản của gà Liên Minh dòng mái thế 

hệ 2 từ 22 đến 46 tuần tuổi”  
Thời gian :từ 26/9/2020 đến 05/02/2021 

Ngành: Chăn nuôi                                         

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 



Mục đích nghiên cứu. 

- Đánh giá năng suất sinh sản của gà Liên Minh dòng mái thế hệ 2. 
- So sánh và nhận xét năng suất sinh sản của gà Liên Minh dòng mái thế hệ 

2 với gà Liên Minh dòng mái thế hệ 1  

- Tỷ lệ hao hụt của gà Liên Minh thế hệ 2 trong giai đoạn sinh sản 

- Diễn biến thành thục sinh dục của đàn gà Liên Minh thế hệ 2 
- Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 

- Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 

- Một số chỉ tiêu chất lượng trứng gà Liên Minh thế hệ 2 
- Kết quả ấp nở 

Phương pháp nghiên cứu. 

Bố trí thí nghiệm: 
- Tổng số 315 gà Liên Minh thế hệ 2 (gồm 45 con trống và 270 con mái) 

được chọn lọc để đánh giá năng suất sinh sản của gà Liên Minh thế hệ 2 

nuôi tại Cẩm Phả trong giai đoạn sinh sản (từ 22-46 tuần tuổi). 

- Đàn gà thí nghiệm được chia làm 3 lô, mỗi lô gồm: 15 con trống và 90 
con mái nuôi theo dõi sinh sản (từ 22-46 tuần tuổi). Thí nghiệm được lặp lại 

3 lần. 

- Đàn gà thí nghiệm được chăm sóc và nuôi dưỡng theo phương thức bán 
chăn thả với chế độ chăm sóc theo tiêu chuẩn của Công Ty cổ phần khai 

thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh  

- Thức ăn hỗn hợp cho gà (cám gà đẻ trứng F32 của công ty JAPFA). 

Kết luận và đề nghị . 
v Kết quả nghiên cứu đánh giá năng suất sinh sản của đàn gà Liên Minh 

dòng mái thế hệ 2 sản xuất nuôi tại Công Ty cổ phần khai thác khoáng sản 

Thiên Thuận Tường Quảng Ninh như sau: 
• Đàn gà Liên  Minh thế hệ 2 sản xuất đẻ trứng đầu ở 22 tuần tuổi, đẻ 5% ở 

25 tuần tuổi, đẻ 30% ở 29 tuần tuổi và đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 34 tuần tuổi 

đạt 46,36%. 
• Tỷ lệ hao hụt : Tổng tỷ lệ hao hụt của đàn gà là 2,22% 

• Năng suất trứng của đàn gà Liên Minh sản xuất là 50,34 quả/mái/46 tuần 

tuổi. 

• Tiêu tốn thức ăn/10 trứng  
                   + Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của đàn đạt     trung bình là 

4,154 kg/10 trứng. 

• Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng: 



        + Khối lượng trứng trung bình là 51,23 g 

        + Tỷ lệ lòng đỏ là 32,05% 
        + Tỷ lệ lòng trắng là 56,65% 

       + Tỷ lệ vỏ trứng là 11,3% 

        + Chỉ số hình dạng là 1,34 

        Kết quả ấp nở 
                 + Tỷ lệ trứng có phôi  đạt 82,29%. 

                 + Tỷ lệ trứng nở/trứng ấp là 75,62%. 

                 + Tỷ lệ gà con loại 1 đạt 92,98%. 
v Qua các kết quả nghiên cứu chúng tôi có một số đề nghị như sau: 

• Kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của đàn gà Liên Minh dòng mái 

thế hệ 2 còn tiến hành ở quy mô nhỏ, thời gian nghiên cứu hạn chế nên 
chưa đánh giá được hết năng suất sinh sản của giống. Do vậy, cần có các 

nghiên cứu bổ sung để đánh giá về năng suất sinh sản của giống được toàn 

diện hơn. 

• Các chỉ tiêu đánh giá cũng gần như sấp xỉ với gà Liên Minh dòng mái thế 
hệ 1 

• Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để Công Ty cổ 

phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường theo dõi và có những 
nghiên cứu sâu hơn nhằm cải thiện năng suất sinh sản của đàn gà Liên 

Minh sản xuất. 

• Giới thiệu và phát triển giống gà Liên Minh ra các khu vực lân cận. 

• Khuyễn kích các chủ hộ nuôi gà Liên Minh có thể lai tạo với các giống gà 
khác đặc biệt các giống gà nội địa như: gà Tiến Yên, gà Ri…, để giữ lại 

nguồn gen,tránh tình trạng xấu nhất khi xảy ra. 

12.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI LAI 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI TƯỢNG 

LIÊN Ở THẠCH TƯỢNG - THẠCH 

THÀNH – THANH HÓA 

Nguyễn Trọng 

Quý 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Tên tác giả: Nguyễn Trọng Quý                           Mã sinh viên: 610562 
Tên đề tài: Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái lai nuôi tại trang trại 

Tượng Liên ở Thạch Tượng – Thành Thành – Thanh Hóa 

Ngành: Chăn nuôi Mã số: 7620106 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Mục đích nghiên cứu: 

- Đánh giá được năng suất sinh sản của đàn lợn nái lai được phối với đực 

Duroc nuôi tại trang trại Tượng Liên ở Thạch Tượng, Thạch Thành, Thanh 
Hóa. 

- Xác định tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa. 

- Đánh giá tình hình dịch bệnh trên đàn nái và đàn con theo mẹ. 



Nội dung nghiên cứu: 

- Tình hình chăn nuôi tại cơ sở nghiên cứu 
-  Năng suất sinh sản của đàn lợn nái lai phối đực Duroc nuôi tại trang trại 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn cai sữa 

- Theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn nái và đàn lợn con theo mẹ 

Phương pháp nghiên cứu: 
- Thu thập số liệu qua sổ sách ghi chép của trang trại và theo dõi trực tiếp 

trong thời gian thực tập tại trại 

- Số liệu được xử lý thống kê mô tả sử dụng phần mềm Minitab 16. Sự sai 
khác giữa các giá trị trung bình được xác định nhờ phương pháp Tukey 

Method, ở mức α = 0,05. Các tham số tự tính toán gồm mẫu (N), giá trị 

trung bình(   ) , sai số tiêu chuẩn (SE), hệ số biến động Cv (%). 
Kết quả và kết luận 

Năng suất sinh sản của đàn nái lai phối với đực Duroc nuôi tại trang trại 

nghiên cứu đạt kết quả tương đối tốt. Trong đó, nái lai 2 máu F1(LY) cho 

kết quả tốt hơn so với nái lai 3 máu F1 (DxLY). Kết quả cụ thể của nái F1 
(LY) và F1 (DxLY) đạt được như sau: 

- Tuổi phối giống lần đầu là: 254.87ngày và 259.1 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu là: 367.57 ngày và 377.47 ngày 
- Khoảng cách lứa đẻ là: 143.37 ngày và 143.78 ngày 

- Số con sinh ra/ ổ là: 13.833con và12.6 con 

- Số con cai sữa/ ổ là: 12.65 con và 11.25  

- Khối lượng sơ sinh/ổ là: 18.152 kg và 16.112 kg 
- Khối lượng cai sữa/ổ là: 78.48 kg và 68.77 kg 

- Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LxY) và F1(DxLY) phối với đực 

Duroc nuôi tại trại ở lứa đẻ thứ 1 thấp hơn lứa đẻ thứ 2 ở hầu hết các chỉ 
tiêu 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa: 

Để sản xuất 1kg lợn con cai sữa ở nái F1 (LxY) tiêu tốn 5,5 kg thức ăn ít 
hơn so với nái F1 (DxLY) tiêu tốn 6,25 kg thức ăn.   

Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái và lợn con theo mẹ 

- Đàn lợn nái thường mắc một số bệnh: viêm tử cung, viêm vú và hiện 

tượng đẻ khó với tỷ lệ mắc lần lượt là: 13,33%; 3.33% và 3.33%, tỷ lệ điều 
trị khỏi là 100% 

- Đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy, viêm phổi và viêm 

rốn và viêm khớp với tỷ lệ mắc là 12%, 1.2%, 0.4% và 1.6%. Tỷ lệ điểu trị 



khỏi lần lượt là 86,67%; 66,67%; 100% và 50%. 

13.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng của 

đàn gà Liên Minh dòng trống thế hệ 
II 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
Bùi Hữu Đoàn 

Sinh viên: Nguyễn Tuấn Anh 

MSV: 600467 
Lớp: K60-DDTA 

Ngành: Chăn nuôi  

Tên đề tài: Đánh giá khả năng sinh trưởng của đàn gà Liên Minh dòng 
trống thế hệ II 

Nội dung nghiên cứu 

- Theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu sau của đàn gà Liên Minh thế hệ II 
+ Khả năng sinh trưởng: 

• Đặc điểm ngoại hình 

• Tỷ lệ sống 

• Sinh trưởng tích luỹ  
• Sinh trưởng tương đối  

• Sinh trưởng tuyệt đối  

• Lượng thức ăn thu nhận  
• Hiệu quả sử dụng thức ăn 

+ Khả năng sinh sản: 

• Tỷ lệ hao hụt  
• Diễn biến thành thục 

• Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 

• Tiêu tốn thức ăn / 10 quả trứng 

• Một số chỉ tiêu ấp trứng 
Kết luận 

- Trên cơ sở các kết quả thu được của nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra một 

số kết luận bước đầu như sau: 
- Về khả năng sinh trưởng: 

+ Ngoại hình gà trống trưởng thành có mào cờ rất phát triển, đẹp; mỏ và da 

màu vàng; chân cao, dáng thanh tú, nhẹ nhàng, đẹp đẽ; lông ở phần dưới: 

ngực, bụng và đùi màu vàng sẫm, riêng phần cổ lưng, cánh có màu đỏ ngô; 
chóp đuôi có màu đen. Chân rất cao, vẩy sừng. 

+ Ngoại hình gà mái trưởng thành có mào cờ to vừa phải, đẹp; mỏ và da 

màu vàng; chân cao vừa, vẩy sừng; thân hình đầy đặn nhưng dáng đi nhẹ 
nhàng, đẹp đẽ; lông màu vàng sáng, riêng phần cổ nhiều con có cườm đen, 

chót đuôi màu đen. 

+ Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà Liên Minh thế hệ II là 97% từ 0-8 tuần tuổi và 



98% từ 8-16 tuần tuổi. 

+ Gà Liên Minh thế thệ II có khối lượng  cơ thể ở 16 tuần tuổi gà trống là 
1937,32g, gà mái là 1372,37g. 

+ Sinh trưởng tương đối của gà Liên Minh thế hệ II ở gà trống là 12,68g; gà 

mái là 10,62g. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối của gà Liên Minh thế hệ II ở gà trống là 
144,41g/con/ngày; gà mái là 96,54g/con/ngày. 

+ Lượng thức ăn thu nhận gà trống và mái Liên Minh thế hệ II là 

361,13g/con/tuần và 343,84g/con/tuần. 
+ Tiêu tốn thưc ăn (FCR) của gà trống và mái Liên Minh thế hệ II lần lượt 

là 3,2Kgta/Kgtt và 4,06Kgta/Kgtt. 

- Về khả năng sinh sản: 
+ Tỷ lệ hao hụt gà Liên Minh thế hệ II là 3,07%. 

+ Đàn gà Liên Minh thế hệ II sản xuất đẻ trứng đầu ở 152 ngày tuổi (21,7 

tuần), đẻ 5% ở 170 ngày tuổi (24,3 tuần), đẻ đỉnh cao ở giai đoạn 227 ngày 

tuổi (32,4 tuần). 
+ Tỷ lệ đẻ đạt 29,7% 

+ Năng suất trứng của đàn gà Liên Minh thế hệ II là 93 quả/mái/74 tuần 

tuổi. 
+ Tiêu tốn thưc ăn /10 quả trứng trung bình là 4,87kg. 

+ Tỷ lệ trứng có phôi đạt 95,11% 

+ Tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 82,85% 

+ Tỷ lệ nở/ trứng ấp đạt 77,26% 
+ Tỷ lệ gà loại 1/ tổng gà nở đạt 96,71% 

14.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

ĐÀN LỢN NÁI LANDRACE NUÔI 

TẠI TRẠI NEW HOPE , XÃ 

THẠCH TƯỢNG HUYỆN THẠCH 
THÀNH TỈNH THANH HÓA . 

Đỗ Linh Khánh Đặng Thái Hải 

Tến tác giả: ĐỖ Linh Khánh sinh viên: 600504 

Tên đề tài: “NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI LANDRACE 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI NEW HOPE -XÃ THẠCH TƯỢNG- HUYỆN 

THẠCH THÀNH - TỈNH THANH HÓA’’ 

Ngành: Chăn nuôi 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 
Mục đích nghiên cứu: 

- Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái Landrace tại trang trại New 

Hope - Thanh Hóa 
- Xác định tiêu tốn thức ăn/1kg lợn cai sữa. 

Phương pháp nghiên cứu: 

· Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản 



· Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa(kg) 

Kết quả chính và kết luận: 
Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số nhận 

xét như sau: 

+ Các đặc điểm sinh lý sinh dục của nái Landrace nằm trong giới hạn bình 

thường của giống gồm: tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu lần lượt 
là 

254,87 và 367,57 ngày. Thời gian phối giống trở lại, khoảng cách lứa đẻ lần 

lượt 
là 5,34 và 143.07. 

+Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace đạt kết quả tốt: Số con đẻ ra/ổ là 

15.267 con; Khối lượng sơ sinh/con là 1,31 kg Số con cai sữa/ổ là 13.1 con; 
Khối lượng cai sữa/con là 6.2 kg; 

+ Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace qua các lứa đẻ có xu hướng 

thấp nhất ở lứa 1, sau đó tăng dần ở lứa 2 

+ Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn cai sữa đặt tương đối tốt: 
Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn cai sữa của lợn nái Landrace là 5,03 

15.  “NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE × 
YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC TẠI TRẠI LỢN LINH 

HÒA XÃ VIỆT HÙNG – ĐÔNG 

ANH – HÀ NỘI  

Nguyễn Thế 

Anh 
Trần Bích 

Phương 

“NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1 (LANDRACE × 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC TẠI TRẠI LỢN LINH HÒA XÃ 

VIỆT HÙNG – ĐÔNG ANH – HÀ NỘI  

16.  

Năng suất sinh sản của lợn Ỉ nuôi tại 
khu 2 Công ty TNHH Lợn giống 

DABACO Lượng Tài, huyện Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh 

Thân Văn Hội Hà Xuân Bộ 

Trên kết quả thu được về mô hình bảo tồn nguồn gen: Năng suất sinh sản 

của lợn Ỉ được nuôi tại khu 2 của Công ty TNHH lợn giống Dabaco Lương 

Tài, Bắc Ninh tôi rút ra kết luận sau : 

v Với mô hình bảo tồn thì năng suất sinh sản lợn Ỉ hiện tại là tốt: 
• Số con sơ sinh: 9,29 con 

• Số con để nuôi: 8,67 con 

• Tỷ lệ sơ sinh sống: 90,68 % 
• Khối lượng sơ sinh ổ: 4,63 kg/ổ 

• Khối lượng sơ sinh/con: 0,5 kg/con 

• Thời gian cai sữa: 36,43 ngày 
• Số con cai sữa: 7,91 con 

• Tỷ lệ cai sữa: 90,04% 

• Khối lượng cai sữa/ổ: 50,28 kg/ổ 



• Khối lượng cai sữa/con: 5,14 kg/con 

v Về tình hình dịch bệnh hiện tại tại trang trại: 
Lợn Ỉ có sức sống cao chịu đựng được điều kiện khí hậu khắc nghiệt, dễ 

nuôi nên không có quá nhiều bệnh đa phần là bệnh tiêu chảy trên lợn con 

theo mẹ trong giai đoạn tập ăn cám, nhưng với phác đồ điều trị tốt nên toàn 

bộ số lợn con mắc bệnh đều khỏi bệnh. 
Ảnh hường từ Dịch tả Châu Phi: do trang trại có đầy đủ cơ sở vật chất và 

tuân thủ điều kiện vệ sinh thú y tốt nên đợt dịch tả châu Phi vừa qua, đàn 

lợn của trang trại trong năm 2020 vẫn an toàn và duy trì số lợn nái sinh sản 
ổn định. 

17.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

SẢN VÀ NĂNG SUẤT SỮA CỦA 

GIỐNG BÒ DANISH HOLSTEIN 

NUÔI TẠI FJELSØ - 
NORDJYLLAND MØLLER DAIRY 

FARM 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
Bùi Huy 

Doanh 

Nội dung nghiên cứu: Tổng số 60 con bò sữa được nuôi ở trang trại  

     Năng suất sinh sản được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: Tuổi động dục 

lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách lứa đẻ, hệ số 
phối giống, khối lượng bê sơ sinh, thời gian có chửa trở lại, tỉ lệ đẻ, sảy 

thai, sót nhau. 

Năng suất sữa được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: Năng suất sữa theo chu 
kỳ 305 ngày, diễn biến năng suất sữa theo từng tháng của chu kỳ, chất 

lượng sữa. 

Phương pháp thu thập số liệu 
       Số liệu được thu thập từ các nguồn sơ cấp và thứ cấp tại trang trại 

   Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê mô tả và so sánh thống kê bằng phần mềm 

Minitab 16.  
 

Kết quả chính 

- Cơ cấu đàn chủ yếu có tỉ lệ là: 
- Bò đang khai thác sữa: 60,24%, đàn bê: 24,10% và bò hậu bị: 15,06%  

- Tuổi phối giống lần đầu trung bình là: 18,71 tháng 

- Tuổi đẻ lần đầu trung bình là: 28,09 tháng 

- Khoảng cách 2 lứa đẻ trung bình là: 14,23 tháng 
- Hệ số phối giống là: 1,4 

- Khối lượng bê sơ sinh trung bình là: 33,55 kg 

- Năng suất sữa tương đối ổn định 
- Chất lượng sữa của đàn tương đối cao 

18.  “Ảnh hưởng của bổ sung thảo dược 

vào khẩu phần thức ăn đến khả năng 
Văn Phú Hùng Vũ Đình Tôn 

Từ kết quả nghiên cứu thu được qua việc bổ sung thảo dược vào khẩu phần 

ăn cho lợn thịt giai đoạn 30 kg – xuất bán em rút ra những kết luận sau : 



sinh trưởng , hiệu quả sử dụng thức 

ăn và chất lượng thịt của tổ hợp lợn 
lai (Du x F1( LxY))” 

- Trang trại nhà cô Nguyễn Thị Tươi là trang trại chăn nuôi khép kín và chủ 

động trong việc cung cấp con giống nên đảm bảo nguồn con thương phẩm 
chất lượng tốt. 

- Các chỉ tiêu về năng suất thân thịt và chất lượng thịt không có sự không có 

sai khác giữa lô bổ sung thảo dược và lô ĐC. Tuy nhiên thịt lợn mềm ở các 

lô có bổ sung thảo dược 
- Khi bổ sung hỗn hợp thảo dược ở mức 2%, sinh trưởng và năng suất chất 

lượng thịt tốt hơn so với mức 1% và 3% .  

- Bổ sung thảo dược ở mức 2% cho hiệu quả kinh tế cao nhất. 

19.  

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 

nái F1 (Landrace x Yorkshine) phối 

với đực Duroc nuôi tại trại lợn 
Trường An -Nho Quan - Ninh Bình 

Bùi Thị Hồng 

Trang 
Nguyễn Bá 

Mùi 

Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái 

F1 (Landrace x Yorkshine) phối với đực Duroc nuôi tại trại lợn Trường An 

-Nho Quan - Ninh Bình” . Với quy mô tổng đàn nuôi khoảng 1200 nái sinh 

sản, 11 lợn đực giống. Trại chủ yếu sản xuất lợn con cai sữa cho các hộ 
chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc các cơ sở chăn nuôi lợn gia công của công ty. Cơ cấu 

đàn lợn của trại bao gồm: lợn nái sinh sản, lợn nái hậu bị, lợn đực giống, 

lợn con theo mẹ và lợn con sau cai sữa. 
        Kết quả nghiên cứu cho thấy: Đàn lợn nái F1 ( Landrace x Yorkshire) 

có đặc điểm sinh lý sinh dục bình thường với tuổi động dục lần đầu, tuổi đẻ 

lứa đầu, thời gian cai sữa và khoảng cách lứa đẻ đạt giá trị lần lượt: 188,28 
ngày; 354,18 ngày; 23,64 ngày và 143,81 ngày. Năng suất sinh sản của lợn 

F1 ( Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trại lợn Trường An- 

Xích Thổ- Nho Quan- Ninh Bình đạt mức cao với số con đẻ ra/ổ đạt 12,73 

con; số con sơ sinh sống/ổ đạt 12,07 con; số con cai sữa/ổ đạt 11,23 con. Tỷ 
lệ sơ sinh sống và tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt mức khá cao lần lượt là 

95,35% và 93,83%.Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn F1 ( Landrace 

x Yorkshire) phối với đực Duroc có xu hướng tăng dần từ lứa 1 đến lứa 4 
và bắt đầu giảm ở lứa 5,6 ngoại trừ chỉ tiêu khối lượng so sinh và tỷ lệ sơ 

sinh sống lại có xu hướng cao nhất ở lứa 1 và giảm dần ở các lứa tiếp 

theo.Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn cai sữa của lợn F1 ( Landrace x 

Yorkshire) phối với đực Duroc đạt mức khá 5,69kg thức ăn.  
   Tuy nhiên vẫn cần chú trọng vào việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên 

tiến để nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái và sinh trưởng ở lợn con. 

Cần chú trọng đến các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng đáp ứng đầy đủ các 
nhu cầu của lợn nái và lợn con cải thiện số con cai sữa và khối lượng cai 

sữa.  



20.  

Khả năng sinh trưởng của gà lai F1 

(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi 

bằng thức ăn tự phối trộn x Lương 
Phượng) bằng thức ăn tự phối trộn  

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Vũ Đình Tôn 

Em tiến hành nghiên cứu đề tài:”Khả năng sinh trưởng của gà lai F1 ( Đông 

Tảo x Lương Phượng) nuôi bằng thức ăn tự phối trộn . Thí nghiệm được 
tiến hành trên 60 gà trống lai F1 (Đông Tảo x Lương Phượng) từ 42 ngày 

tuổi đến 91 ngày tuổi, được chia làm 2 lô thí nghiệm cho ăn 2 khẩu phần ăn 

khác nhau. Lô Đối chứng ăn thức ăn hỗ hợp công nghiệp. Lô thí nghiệm ăn 

thức ăn tự phối trộn từ các nguyên liệu sẵn có. 
Kết quả:  

1. Có sự sai khác giữa sự tăng trưởng của 2 lô thí nghiệm, lô Đối chứng  có 

mức tăng trưởng lớn hơn lô thí nghiệm. 
2. Tiêu tốn thức ăn của lô Thí nghiệm cao hơn lô Đối chứng với FCR lần 

lượt là 3,78 và 3,16. 3. Năng suất thịt của lô Đối chứng cao hơn lô Thí 

nghiệm, tuy nhiên tỷ lệ thịt đùi của lô Thí nghiệm cao hơn lô Đối chứng. 
4. Hiệu quả kinh tế của gà nuôi bằng thức ăn tự phối trộn cao hơn gà nuôi 

bằng thức ăn hỗn hợp công nghiệp vì giá thành thức ăn tự phối trộn rẻ hơn 

và gà nuôi bằng thức ăn tự phối trộn được ưa chuộng trên thị trường và có 

giá cao hơn. 

21.  

Ảnh hưởng của thảo dược và chè 

xanh đến năng suất sinh trưởng, sinh 
lý sinh hóa máu và chất lượng thịt xẻ 

cúa lợn 

Hà Thị Phượng Vũ Đình Tôn 

Đề tài: Ảnh hưởng của thảo dược và chè xanh đến năng suất sinh trưởng, 

sinh lý sinh hóa máu và chất lượng thịt xẻ cúa lợn 

1. Mục đích nghiên cứu của khóa luận 
- Đánh giá khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn; 

- Đánh giá các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu; 

- Đánh giá năng suất và chất lượng thịt. 

2. Đối tượng nghiên cứu 
- 48 lợn thịt Du x F1 (LxY) có khối lượng trung bình là 65 kg 

- Thức ăn tự phối trộn có bổ sung hỗn hợp thảo dược (Hồi, Quế chi, Đơn 

kim) và chè xanh. 
3. Phương pháp nghiên cứu 

Bố trí thí nghiệm 

Chọn 48 con lợn thịt Du x F1 (LY) có khối lượng trung bình 65 kg, có sự 

đồng đều về tuổi, khỏe mạnh, cùng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, quy trình 
thú y phòng bệnh để tiến hành thí nghiệm. Thời gian thí nghiệm từ tháng 10 

năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. 

Lợn được cân và bấm số tai sau đó được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 2 
công thức (CT), mỗi công thức 24 con tương ứng với 2 khẩu phần ăn khác 

nhau: 

CT1: KPCS + 1% chè xanh 



CT2: KPCS + 1% hỗn hợp thảo dược 

Khẩu phần cơ sở bao gồm: ngô, cám gạo, cám mạch, bột cá, khô đậu tương, 
premix,... và hỗn hợp thảo dược từ quế, hồi, đơn kim hoặc chè xanh 

4. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu thu được qua việc bổ sung thảo dược và chè xanh 

vào khẩu phần ăn cho lợn thịt giai đoạn vỗ béo từ 65 kg – xuất bán chúng 
tôi rút ra những kết luận sau: 

- Tăng khối lượng trung bình của lợn ở lô được bổ sung thảo dược tốt hơn 

lô chè xanh nhưng FCR cao hơn lô chè xanh. 
- Các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu của lợn ở hai lô thí nghiệm nằm trong 

giới hạn cho phép của lợn khỏe mạnh, song chỉ tiêu tryglyceride và 

choslesterol của lợn được bổ sung chè xanh vào thức ăn thấp hơn so với lợn 
được bổ sung thảo dược. 

- Các chỉ tiêu về năng suất thân thịt và chất lượng thịt không có sai khác 

giữa lô bổ sung thảo dược và lô bổ sung chè xanh.  

- Bổ sung thảo dược vào khẩu phần thức ăn của lợn thịt giai đoạn vỗ béo  
cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với lợn được ăn khẩu phần thức ăn có bổ 

sung chè xanh. 

22.  

Năng suất sinh sản của lợn nái F1 
(LANDRACE X YORKSHIRE) phối 

với đực Duroc nuôi tại trang trại Jas 

Invest APS, Đan mạch 

Vũ Hoàng 

Nam 
Nguyễn Thị 

Phương Giang 

TRÍCH YẾU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
Họ và Tên: Vũ Hoàng Nam 

Mã sinh viên: 610545 

Tên đề tài: “Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace × 

Yorkshire) phối với đực Duroc tại trang trại Jas Invest APS  
Ngành: Chăn nuôi  

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Mục đích nghiên cứu: 
-  Đánh giá được năng suất sinh sản của lợn nái F1 (L × Y) phối với đực 

Duroc. 

-   Xác định được khả năng sinh trưởng của lợn con từ sơ sinh đến cai sữa. 

Phương pháp nghiên cứu 
- Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong chăn nuôi lợn nái 

sinh sản. 

Phương pháp xử lý số liệu 
Tất cả các số liệu được thu thập và xử lý trên phần mềm Microsoft Excel 

2019 và Minitab 19.  

Kết quả chính  



+ Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (L x Y) phối với đực Duroc tương 

đối tốt, cụ thể: 
-  Chỉ tiêu về thời gian chờ phối: 5,59 ngày; số lứa/nái/năm đạt 2,55 lứa. 

-  Khoảng cách giữa hai lứa đẻ: 143,33 ngày; tuổi đẻ lứa đầu: 362,90 ngày; 

thời gian mang thai và thời gian cai sữa:115,94; 24,18 ngày 

- Số con sơ sinh/lứa: 19,45 con; số con sơ sinh sống/lứa: 19,12 con; số con 
cai sữa/lứa (24,18 ngày tuổi): 14,07 con; khối lượng sơ sinh/lứa: 26,768 kg; 

khối lượng cai sữa/lứa: 87,93 kg; Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa: 96,17%; 

+ Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa: 5,75 kg 
+ Tình hình dịch bệnh trên lợn nái và lợn con tại trang trại 

-  Lợn nái: Bệnh viêm tử cung tỷ lệ mắc cao nhất 10% với tỷ lệ khỏi 

66,67% 
-  Lợn con: Chủ yếu mắc bệnh tiêu chảy tỷ lệ mắc 11,17% với tỷ lệ khỏi 

88,4%. 

23.  

Khả năng sinh sản của gà Ri từ 20 

đến 40 tuần tuổi nuôi tại khoa Chăn 
Nuôi - Học Viện Nông Nghiệp Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 
Cẩm Tú 

Nguyễn Hoàng 
Thịnh 

Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sinh sản của đàn gà Ri sản xuất như 

sau: 
• Đàn gà Ri sản xuất đẻ trứng đầu ở 19 tuần tuổi, đẻ 10,5% ở 21 tuần tuổi, 

đẻ 30%, 50% lần lượt là 24,27 tuần tuổi và đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 31 tuần 

tuổi đạt 55,3% 
• Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 

+ Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của đàn đạt trung bình là                       

5,485 kg/10 trứng. 

• -Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng: 
       + Khối lượng trứng trung bình là 47,65g 

       + Tỷ lệ lòng đỏ là 31,81% 

       + Tỷ lệ lòng trắng là 57,32% 
      + Tỷ lệ vỏ trứng là 11,44% 

       + HU là 84,45 

• Kết quả ấp nở 

        + Tỷ lệ trứng có phôi là 80,5% 
        + Tỷ lệ trứng nở/trứng ấp là 68,6% 

         + Tỷ lệ gà con loại 1/ trứng nở là 86,67% 

24.  Đánh giá chất lượng tinh dịch của 

một số giống lợn ngoại nuôi tại Công 
ty Giống gia súc Hà Nội 

Nguyễn Thế 

Tuấn Bình 
Bùi Huy 

Doanh 

Tên tác giả: Nguyễn Thế Tuấn Bình Mã sinh viên: 600379 
Tên đề tài: “"Đánh giá chất lượng tinh dịch của một số giống lợn ngoại nuôi 

tại Công ty Giống gia súc Hà Nội" 

Ngành: Chăn nuôi                                               Mã số: 7620106 



Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Mục đích nghiên cứu: 
Đánh giá chất lượng tinh dịch lợn đực giống Landrace và Pidu tại công ty 

Giống gia súc Hà Nội. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên các giống lợn: 30 lợn 
Landrace và 25 lợn Pidu được nuôi tại Công ty Giống gia súc Hà Nội nhằm 

đánh giá chất lượng tinh dịch và ảnh hưởng của mùa vụ tới chất lượng tinh 

dịch. 
     Phương pháp thu thập số liệu 

       Số liệu được thu thập từ các nguồn sơ cấp và thứ cấp tại công ty 

   Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu được xử lý thống kê mô tả và so sánh thống kê bằng phần mềm 

Minitab 16.  

Kết quả chính 

1.Thể tích tinh dịch của các giống lợn đực ngoại Landrace và PiDu lần lượt 
là: 265,16 và 229,21ml/lần phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả đã 

công bố. 

2. Nồng độ tinh trùng các giống lợn đực ngoại Landrace và PiDu lần lượt 
là: 287,24 và 290,14 triệu/ml. 

3. Hoạt lực tinh trùng của các giống lợn đực ngoại Landrace và PiDu không 

có sự sai khác đều là 0,80. 

4. Chỉ tiêu VAC chung ở các giống lợn Landrace và Pidu lần lượt là: 60,95 
và 53,20 tỷ/lần. 

5. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình các giống lần lượt là lợn ngoại Landrace và PiDu 

lần lượt là: 6,01; 6,35 và 6,67. 
6. Sức kháng của tinh trùng của lợn Landrace và PiDu lần lượt là: 3952,3 và 

3903,2. 

7. pH của lợn đực ngoại Landrace là 7,2 và PiDu là 7,31. 
 8. Mùa vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh dịch của lợn đực 

giống. Chất lượng tinh dịch ở các mùa khác nhau có sự sai khác rõ rệt 

(P<0,05).   

25.  Quy trình nuôi dưỡng chăm sóc nâu 
hậu bị và năng suất sinh sản lứa 1 của 

đàn lợn nái lai F1( Landrace x 

Yorkshire) phối với lợn đực Duroc 

Nguyễn văn 

quang  
Đinh Thị Yên 

Trên cơ sở các kết quả thu thập được về các chỉ tiêu sinh lí, sinh dục và 
năng suất sinh sản của đàn lợn nái lai F1(Landrace x Yorkshire) phối với 

đực Duroc nuôi tại trang trại heo NEWHOPE Thanh Hóa tôi đưa ra một số 

kết luận như sau. 



của công ty Newhope ở Thạch 

Tượng_ Thạch Thành_ Thanh Hoá  
*Năng suất sinh sản của nái lai F1( Landrace x Yorkshire) đạt kết quả tốt: 

+Tuổi động dục lần đầu: 199,97 ngày 
+Tuổi phối giống lần đầu: 257,18 ngày 

+Tuổi đẻ lứa đầu: 376,35 ngày 

+Thời gian mang thai: 115,5 ngày 

+Thời gian cai sữa: 22,3 ngày 
+Số con sơ sinh còn sống/ô: 12,15 con 

+Số con cai sữa/ô: 11,75 con 

+Khối lượng sơ sinh/con: 1,28 kg 
+Khối lượng cai sữa/con: 6,1 kg 

+Thời gian cai sữa trung bình: 22,3 ngày 

*Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa là 5,49 kg 
-  Công tác chăn nuôi của trại được thực hiện tốt và đem lại hiệu quả cao. 

- Công tác phòng bệnh được thực hiện nghiêm túc, đúng theo lịch làm việc 

của công ty, qua đó đã hạn chế được tình trạng dịch bệnh sảy ra ở mức thấp 

nhất. 
- Công nhân và kỹ sư trước khi vào khu vực chăn nuôi đều phải tắm sát 

trùng và thay quần áo lao động, chân đi ủng và nhúng vào chậu sát trùng 

được đặt trước cửa của mỗi chuồng nuôi. 

26.  “NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  F1 (LANDRACE 

xYORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN 

ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRANG 
TRẠI ÔNG ĐẶNG MINH LINH-

THÔN ĐOÀI -VIỆT HÙNG- ĐÔNG 

ANH-HÀ NỘI” 

Lê Ngọc Lâm 
Nguyễn Xuân 

Trạch 

“NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI  F1 (LANDRACE 
xYORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRANG 

TRẠI ÔNG ĐẶNG MINH LINH-THÔN ĐOÀI -VIỆT HÙNG- ĐÔNG 

ANH-HÀ NỘI” 

27.  

Đặc điểm ngoại hình và khả năng 

sinh trưởng của đàn gà lai giữa gà 

trống Chọi Bình Định và mái 
Hubbard Redbro nuôi tại trại gà CP 

xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 

Đoàn Minh 

Thuận 
Phạm Kim 

Đăng 

Tên tác giả: Đoàn Minh Thuận 
Mã sinh viên: 600349 

Tên đề tài: “Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của đàn gà lai 

giữa gà trống Chọi Bình Định và mái Hubbard Redbro nuôi tại trại gà CP 
xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá” 

Ngành: Chăn nuôi 

Đề tài được tiến hành nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh 
trưởng của đàn gà lai hai máu giữa gà trống Chọi Bình Định và mái 

Hubbard Redbro giai đoạn từ 1 – 15 tuần tuổi. 

Các nội dung nghiên cứu gồm: Đặc điểm ngoại hình, tỷ lệ chêt và loại thải, 



sinh trưởng, lượng thức ăn thu nhận, hiệu quả chuyển hóa thức ăn và độ 

đồng đều. Thí nghiệm được tiến hành trên đàn gà lai trống Chọi Bình Định 
và mái Hubbard Redbro, số lượng 8000 con nuôi trong vòng 15 tuần theo 

phương thức chăn nuôi công nghiệp tập trung tại trại gà thịt thương phẩm 

thuộc công ty CP Việt Nam, xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá trong thời 

gian từ ngày 15/8/2020 đến ngày 15/12/2020. Các chỉ tiêu trong đề tài này 
được xác định theo phương pháp quan sát, ghi chép, đo đạc và phỏng vấn. 

Kết quả thu được: 

-Tỉ lệ chết và loại thải từ 0-15 tuần đạt 2,31% 
-Khối lượng cơ thể gà trung bình ở tuần 15: 3021,75g 

-Độ đồng đều từ tuần 0-15 cao nhất ở mức 98% và thấp nhất ở mức 84% 

-Lượng thức ăn thu nhận trung bình đạt 80,29g/con/ngày  
-Hiệu quả chuyển hóa thức ăn từ 0-15 tuần tuổi đạt 2,74kg 

28.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN  CỦA LỢN NÁI LAI 

F1(LANDRACE x YORKSHIRE)  
PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC  

NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

FELSTEDVEJ - ĐAN MẠCH 

Phạm Thị 
Thanh Hương 

Đặng Thuý 
Nhung 

Tên tác giả: Phạm Thị Thanh Hương 

 Mã sinh viên: 610521 

Tên đề tài: ”Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(landrace x 
yorkshire)  

phối với lợn đực Duroc nuôi tại trang trại Felstedvej - Đan mạch” 

Ngành: Dinh dưỡng và Công nghệ thức ăn chăn nuôi  
Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Mục đích nghiên cứu: 

- Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục, năng suất sinh sản của con lai 

(Du x  
LY). 

- Xác định khả năng sinh trưởng và lượng thức ăn thu nhận của lợn con lai 

(Du  
x LY) giai đoạn 7 – 21 ngày tuổi. 

Các nội dung nghiên cứu: 

- Tình hình chăn nuôi trại Felstedvej ở Grasten - Đan Mạch. 

- Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục trên lợn nái mang thai: Tuổi 
động  

dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, thời gian mang thai, tuổi đẻ lứa đầu, 

thời gian cai  
sữa, thời gian chờ phối, khoảng cách lứa đẻ, số lứa/nái/năm. 

- Đánh giá một số chỉ tiêu năng suất sinh sản trên lợn nái nuôi con: Số con 

sơ  



sinh/ổ, số con sơ sinh còn sống/ổ, tỷ lệ sơ sinh sống/ổ, số con để nuôi/ổ, số 

con cai  
sữa/ổ, tỷ lệ nuôi sống, khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối 

lượng cai  

sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ. 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn con lai (Du x LY) 7 – 21 ngày tuổi 
khi  

sử dụng thức ăn hỗn hợp tự phối PF2. 

- Đánh giá khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của lợn con 7 – 21 
ngày 

tuổi. 

- Tỷ lệ mắc tiêu chảy của lợn con giai đoạn từ 7 – 21 ngày tuổi. 
Cách tiến hành thí nghiệm: 

 - Thí nghiệm được theo dõi trên 45 lợn nái (Landrace x Yorkshire) trong 

thời  

gian mang thai và nuôi con (trung bình 13 lợn con/nái), lợn nái đã được 
phối với đực  

Du. Các nái đồng đều về số lứa đẻ (từ lứa 3 – 5). 

- Thí nghiệm được thực hiện tại trang trại Felstedvej - Grasten. Trong thời 
gian  

từ 05/09/2020 đến 05/02/2021. 

- Các chỉ tiêu trong từng nội dung nghiên cứu được xác định bởi các 

phương  
pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu gia súc. 

Kết quả chính và kết luận: Từ kết quả thí nghiệm trên 45 lợn nái (Landrace 

x  
Yorkshire) đã rút ra được kết quả như sau: 

* Đối với lợn nái mang thai và nuôi con 

+ Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái: tuổi động dục lần đầu là 
190.87  

ngày, tuổi phối giống lần đầu là 213,84 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 239,16 

ngày, thời gian  

mang thai là 115,31 ngày, thời gian cai sữa là 22,39 ngày, khoảng cách lứa 
đẻ là  

142,36 ngày và hệ số lứa đẻ là 2,56 lứa/nái/năm  

+ Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái: khối lượng sơ sinh/con là 



0,52 

kg/con; số con đẻ ra/ổ 18,96 con/ổ, số con sơ sinh còn sống/ổ là 17,64 con/ổ 
, số con  

nuôi để nuôi/ổ là 13,15 con/ổ, tỷ lệ sơ sinh còn sống là 93,03%, số con cai 

sữa/ổ là  

11,93 con/ổ, tỉ lệ nuôi sống là 0,82%. 
+ Một số bệnh trên đàn lợn nái: Tỷ lệ mắc viêm tử cung là 2,22%, viêm vú 

là  

2,22%, đẻ khó là 6,67%. Tỉ lệ chữa khỏi là 100%. 
* Đối với lợn con giai đoạn 7 – 21 ngày tuổi trung bình của TN: 

+ Khả năng tăng khối lượng cơ thể là 5,2 kg/con. 

+ Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày là 29,2 g/con/ngày. 
+ Tỉ lệ tiêu chảy là 7,94% 

+ Hiệu quả sử dụng thức ăn là 0,08 kg TĂ/kg TT. 

+ Hiệu quả chăn nuôi lợn con: Lãi thấp khoảng 479.500 vnd đối với lợn con 

từ 6-8kg. 

29.  

Đề tài Bổ sung hỗn hợp vách tế bào 
lợi khuẩn Lactobacilus Rhamnosus 

và Saccharomyces Cerevisiae trong 

khẩu phần ăn của lợn thịt 

Vương Thị Thu 

Hằng 
Trần Hiệp 

Nội dung nghiên cứu: Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung vách tế bào lợi 

khuẩn (L.rhamnosus và Saccharomyces cerevisiae) đến lượng thu nhận, tốc 

độ sinh trưởng,hiệu quả sử dụng thức ăn,chi phí thức ăn của đàn lợn.  
Phương pháp nghiên cứu : Cân khối lượng lợn tại các thời điểm bắt đầu thí 

nghiệm,sau 1 tháng nuôi,sau 2 tháng nuôi,sau 3 tháng nuôi 

Kết quả nghiên cứu : 

Bổ sung hỗn hợp vách tế bào Lactobacillus rhamnosus và Saccharomyces 
cerevisiae đã làm tăng khả năng sinh trưởng của lợn: sinh trưởng tuyệt đối 

tăng 5,96% (949.70 so với 896.30 g/con/ngày); tăng khối lượng tích lũy 

5,18% (109.60 kg so với 104.20 kg ở lô ĐC).  
- Bổ sung hỗn hợp vách tế bào Lactobacillus rhamnosus và Saccharomyces 

cerevisiae đã làm giảm tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (2,17 kg thức ăn/ kg 

tăng trọng so với 2,28 kg thức ăn/kg tăng KL ở lô ĐC). 

- Bổ sung hỗn hợp vách tế bào Lactobacillus rhamnosus và Saccharomyces 
cerevisiae đã làm giảm chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng (22,42 đồng/ kg 

tăng trọng thấp hơn nhiều 23,14 đồng/kg tăng khối lượng). 

- Bổ sung hỗn hợp vách tế bào Lactobacillus rhamnosus và Saccharomyces 
cerevisiae đã làm tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn (12,33% ở giá 

bán thực tế tại thời điểm hiện tại).  



30.  

“ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE CỦA 

LỢN CON SAU CAI SỮA GIAI 
ĐOẠN 21 – 42 NGÀY TUỔI TẠI 

TRẠI CHĂN NUÔI CTY 

NEWHOPE THANH HÓA” 

HÀ THỊ 
CHÂM 

Nguyễn Xuân 
Trạch 

Tên tác giả:  HÀ THỊ CHÂM  Mã sinh viên: 610363 

Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC KHỎE 
CỦA LỢN CON SAU CAI SỮA GIAI ĐOẠN 21 – 42 NGÀY TUỔI TẠI 

TRẠI CHĂN NUÔI CTY NEWHOPE THANH HÓA” 

Ngành: Chăn nuôi                                         

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 
Mục đích nghiên cứu: 

- Khảo sát quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc lợn con sau cai sữa từ 21 đến 

42 ngày tuổi. 
- Theo dõi sự  sinh trưởng của đàn  lợn con sau cai sữa từ 21 đến 42 ngày 

tuổi. 

- Đề xuất  những giải pháp, phương thức chăn nuôi phù hợp sao cho đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Phương pháp nghiên cứu: 

• Đánh giá khả năng sinh trưởng  

• Xác định được tiêu tốn thức kg/con/ngày 
• Đánh giá được tình hình bệnh tật  

• Đánh giá hiệu quả chăn nuôi lợn con. 

Kết quả chính và kết luận :     
Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi đưa ra một số nhận xét như 

sau: 

- Sinh trưởng tích lũy: khối lượng cơ thể lợn con giai đoạn 21 – 42 ngày 

tuổi tăng trung bình từ 6,37 – 13,6kg 
- Sinh trưởng tương đối tăng từ  18 – 38,59% 

- Sinh trưởng tuyệt đối tăng khoảng từ 180,45 – 628,57g/con/ngày 

- Tiêu tốn thức ăn tăng từ 0,25 – 0,61 kg/con/ngày 
- Hiệu quả chuyển hóa thức ăn là 1,27 

- Lợn con giai đoạn 21 – 42 ngày tuổi mắc một số bệnh như tiêu chảy (7%), 

viêm khớp (1,3%) và một số bệnh khác như viêm da, viêm phổi, hecni… 

 

31.  
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TINH 
DỊCH CỦA MỘT SỐ GIỐNG LỢN 

NGOẠI NUÔI TẠI CÔNG TY 

GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI 

Nguyễn Thế 

Tuấn Bình 
Bùi Huy 

Doanh 

 

 
TRÍCH YẾU KHÓA LUẬN 

Tên tác giả: Nguyễn Thế Tuấn Bình Mã sinh viên:600379 

Tên đề tài: “"Đánh giá chất lượng tinh dịch của một số giống lợn ngoại nuôi 
tại Công ty Giống gia súc Hà Nội" 



Ngành: Chăn nuôi Mã số: 7620106 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
Mục đích nghiên cứu: 

Đánh giá chất lượng tinh dịch lợn đực giống Landrace và Pidu tại công ty 

Giống gia súc Hà Nội. 

Phương pháp nghiên cứu: 
Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên các giống lợn: 30 lợn 

Landrace và 25 lợn Pidu được nuôi tại Công ty Giống gia súc Hà Nội nhằm 

đánh giá chất lượng tinh dịch và ảnh hưởng của mùa vụ tới chất lượng tinh 
dịch. 

Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu được thu thập từ các nguồn sơ cấp và thứ cấp tại công ty 
Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê mô tả và so sánh thống kê bằng phần mềm 

Minitab 16. 

Kết quả chính 
1.Thể tích tinh dịch của các giống lợn đực ngoại Landrace và PiDu lần lượt 

là: 265,16 và 229,21ml/lần phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả đã 

công bố. 
viii 

 

2. Nồng độ tinh trùng các giống lợn đực ngoại Landrace và PiDu lần lượt 

là: 287,24 và 290,14 triệu/ml. 
3. Hoạt lực tinh trùng của các giống lợn đực ngoại Landrace và PiDu không 

có sự sai khác đều là 0,80. 

4. Chỉ tiêu VAC chung ở các giống lợn Landrace và Pidu lần lượt là: 60,95 
và 53,20 tỷ/lần. 

5. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình các giống lần lượt là lợn ngoại Landrace và PiDu 

lần lượt là: 6,01; 6,35 và 6,67. 
6. Sức kháng của tinh trùng của lợn Landrace và PiDu lần lượt là: 3952,3 và 

3903,2. 

7. pH của lợn đực ngoại Landrace là 7,2 và PiDu là 7,31. 

8. Mùa vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh dịch của lợn đực 
giống. Chất lượng tinh dịch ở các mùa khác nhau có sự sai khác rõ rệt 

(P<0,05). 



32.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE X 
YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

JAS INVEST APS, ĐAN MẠCH 

Vũ Hoàng 

Nam 
Nguyễn Thị 

Phương Giang 

Họ và Tên: Vũ Hoàng Nam 

Mã sinh viên: 610545 
Tên đề tài: “Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace × 

Yorkshire) phối với đực Duroc tại trang trại Jas Invest APS  

Ngành: Chăn nuôi  

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Mục đích nghiên cứu: 

- Đánh giá được năng suất sinh sản của lợn nái F1 (L × Y) phối với đực 

Duroc. 
- Xác định được khả năng sinh trưởng của lợn con từ sơ sinh đến cai sữa. 

Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong chăn nuôi lợn nái 
sinh sản. 

Phương pháp xử lý số liệu 

Tất cả các số liệu được thu thập và xử lý trên phần mềm Microsoft Excel 

2019 và Minitab 19.  
Kết quả chính  

Ø Quy mô đàn nái của trại ngày càng tăng, quy trình chăm sóc và nuôi 

dưỡng rất tốt. 
Ø Khả năng sinh sản của lợn nái lai F1 (L x Y) phối với đực Duroc 

Các chỉ tiêu đánh giá sinh lý sinh dục 

- Tuổi phối giống lần đầu (ngày): 214,74 

- Tuổi đẻ lứa đầu (ngày): 330,06 
- Thời gian phối giống sau cai sữa (ngày): 4,66 

- Khoảng cách lứa đẻ (ngày): 142,36 

   
 Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản 

- Số con sơ sinh đẻ ra/lứa (con): 19,44 

- Số con sơ sinh sống/lứa (con): 17,78   
- Tỷ lệ sơ sinh sống (%): 91,41  

- Khối lượng sơ sinh /con (kg): 1,20  

- Khối lượng sơ sinh/lứa (kg): 16,34 

- Số con cai sữa/lứa (con): 11,96 
- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%): 88,02 

- Khối lượng cai sữa/con (kg): 6,94 

- Khối lượng cai sữa/lứa (kg): 82,82 



- Số ngày cai sữa (ngày): 22,39 

Ø Tốc độ sinh trưởng của con lai theo mẹ của lợn nái lai F1 (L x Y) là    
228,45 g/con/ngày 

Ø Hiệu quả kinh tế chêch lệch thu chi (lợi nhuận thu được 1 nái/lứa) là 

4226,72 DKK=15.584.128 VNĐ 

Ø Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa là 5,63 kg thức 
ăn/1kg lợn con cai sữa. 

Ø Tình hình dịch bệnh trên lợn nái và lợn con tại trang trại 

- Lợn nái: Bệnh viêm tử cung tỷ lệ mắc cao nhất 10% với tỷ lệ khỏi 66,67% 
- Lợn con: Chủ yếu mắc bệnh tiêu chảy tỷ lệ mắc 11,17% với tỷ lệ khỏi 

88,4%. 

33.  NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI GF24 VÀ DUROC x 
GF24 NUÔI TẠI TRẠI ÁNH 

DƯƠNG XÃ NGŨ LÃO – HUYỆN 

HÒA AN – TỈNH CAO BẰNG 

Lương Minh 

Hiến  
Đỗ Đức Lực 

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI GF24 VÀ DUROC x GF24 
NUÔI TẠI TRẠI ÁNH DƯƠNG XÃ NGŨ LÃO – HUYỆN HÒA AN – 

TỈNH CAO BẰNG 

34.  
Năng suất sinh sản của lợn nái 

Landrace và Yorkshire có nguồn gen 

từ Pháp tại Trung tâm Nghiên cứu 
lợn Thụy Phương 

Trịnh Thế 

Hưng 
Đỗ Đức Lực 

- Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace có nguồn gốc từ Pháp: Số con sơ 

sinh sống/ổ; số con cai sữa/ổ tương ứng là 12,82 con và 11,58 con. Khối 

lượng sơ sinh/ổ; khối lượng cai sữa/ổ lần lượt là 19,78 kg và 76,58 kg. 

- Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire có nguồn gốc từ Pháp: Số con 
sơ sinh sống/ổ; số con cai sữa/ổ tương ứng là 13,59 con và 12,31 con. Khối 

lượng sơ sinh/ổ; khối lượng cai sữa ổ lần lượt là 20,66 kg và 81,10 kg. 

35.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN Ỉ NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH 
LỢN GIỐNG  DABACO PHÚ THỌ, 

XÃ TỀ LỄ, HUYỆN TAM NÔNG, 

TỈNH PHÚ THỌ 

Nguyễn thành 

luân 
Nguyễn Chí 

Thành 

Trên kết quả thu được về mô hình bảo tồn nguồn gen: Năng suất sinh sản 
của lợn Ỉ được nuôi tại khu 3 của Công ty TNHH lợn giống Dabaco Phú 

Thọ tôi rút ra kết luận sau : 

❖ Với mô hình bảo tồn thì năng suất sinh sản lợn Ỉ hiện tại là tốt: 

• Số con sơ sinh: 9,57 con 

• Số con để nuôi: 8,87 con 
• Tỷ lệ sơ sinh sống: 92,47 % 

• Khối lượng sơ sinh ổ: 4,68 kg/ổ 

• Khối lượng sơ sinh/con: 0,55 kg/con 
• Thời gian cai sữa: 39,16ngày 

• Số con cai sữa: 7,8 con 

• Tỷ lệ cai sữa: 85,38% 
• Khối lượng cai sữa/ổ: 54,02 kg/ổ 

• Khối lượng cai sữa/con: 6,53 kg/con 



❖ Về tình hình dịch bệnh hiện tại tại trang trại: 

Lợn Ỉ có sức sống cao chịu đựng được điều kiện khí hậu khắc nghiệt, dễ 

nuôi nên không có quá nhiều bệnh đa phần là bệnh tiêu chảy trên lợn con 
theo mẹ trong giai đoạn tập ăn cám, nhưng với phác đồ điều trị tốt nên toàn 

bộ số lợn con mắc bệnh đều khỏi bệnh. 

Ảnh hường từ Dịch tả Châu Phi: do trang trại có đầy đủ cơ sở vật chất và 

tuân thủ điều kiện vệ sinh thú y tốt nên đợt dịch tả châu Phi vừa qua, đàn 
lợn của trang trại trong năm 2021 vẫn an toàn và duy trì số lợn nái sinh sản 

ổn định. 

36.  

Năng suất sinh sản của lợn nái 
Landrace x Yorkshire phối với lợn 

đực Duroc nuôi tại trang trại Nam 

Việt – huyện Định Hóa – tỉnh Thái 
Nguyên 

TRẦN ĐĂNG 
ĐIỀU 

Nguyễn Thị 
Tuyết Lê 

 Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) nằm 
trong giới hạn bình thường của giống: tuổi phối giống lần đầu là 235,40; 

thời gian mang thai là 114,81 ngày; tuổi đẻ lứa đầu 350,85 ngày; khoảng 

cách lứa đẻ 142,97 ngày. 

 Năng suất sinh sản của F1(Landrace x Yorkshire) đạt kết quả tốt: Số con sơ 
sinh/ổ trung bình đạt 11,79 con/ổ. Tỷ lệ SS sống 96,12%. Số con cai sữa/ổ 

trung bình đạt 11,16 con/ổ. Tỷ lệ nuôi sống 98,46%. Khối lượng cai sữa/con 

trung bình đạt 5,67kg. 
Năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) qua các lứa đẻ có 

xu hướng tăng dần, đạt cao nhất ở lứa 4,5 và giảm ở lứa 6. 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa là 6,76kg. 
Tình hình dịch bệnh: Đàn lợn nái mắc một số bệnh thông thường nhưng với 

tỉ lệ không cao như: đẻ khó (9,17%), viêm tử cung (9,17%), viêm vú 

(1,93%), viêm khớp (0,96%), sót nhau (3,86). Đàn lợn con theo mẹ mắc 

bệnh tiêu chảy cấp PED với tỷ lệ cao (58,68%), ngoài ra còn mắc các hội 
chứng về hô hấp với tỷ lệ mắc thấp (3,93%). 

37.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRẠI LỢN 
KHANG VÂN, XÃ QUÂN CHU, 

HUYỆN ĐẠI TỪ, THÀNH PHỐ 

THÁI NGUYÊN 

Đào Thúy Nga Hà Xuân Bộ 

1. Lợn nái F1 (LY) có các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục bình thường với tuổi 

động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu đạt các giá trị lần 
lượt 221,00; 242,00 và 357,04 ngày.  

 

2. Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) x Duroc 

nuôi tại Trại lợn Khang Vân tương đối tốt với số con đẻ ra đạt 12,87 con, số 
con đẻ ra còn sống đạt 11,83 con, số con cai sữa đạt 11,82 con, khối lượng 

sơ sinh/con đạt 1,48 kg, tỷ lệ sơ sinh sống đạt 92,05 %, khối lượng sơ 

sinh/ổ đạt 17,54 kg, tỷ lệ sống đến cai sữa 96,69 %, khối lượng cai sữa/con 
đạt 6,25 kg, khối lượng cai sữa/ổ đạt 73,63 kg, số lứa/nái/năm là 2,67 lứa. 

 



3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 

với đực Duroc nhìn chung ở lứa 1 là thấp nhất, tăng dần ở các lứa sau và 
cao nhất ở lứa 3, 4 và bắt đầu giảm ở lứa 5, 6. Sự biến động của các chỉ tiêu 

về năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LY) trong nghiên cứu này phù hợp 

với quy luật sinh sản chung theo lứa đẻ. 

 
4. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa của lợn nái lai F1 (LY) nuôi tại trại lợn 

Khang Vân đạt mức trung bình với 5,15kg. 

 
        5. Đàn lợn nái Landrace và Yorkshire chỉ mắc một số bệnh thường gặp 

của nái sinh sản với tỷ lệ thấp và bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ 20 % có tỷ 

lệ khỏi 80%, viêm vú chiếm 2 % có tỷ lệ khỏi là 75%, hiện tượng đẻ khó 
chiếm 9%, tỷ lệ khỏi 100%. 

 

Đàn lợn con theo mẹ chủ yếu là tiêu chảy (chủ yếu do cầu trùng và 

clostridium) với tỷ lệ mắc 24%, tỷ lệ khỏi khá cao (93,75%). Ngoài ra, còn 
mắc một số bệnh về viêm rốn 3,5%, viêm khớp 4%. 

38.  

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 

VỊT GRIMAUD NUÔI TẠI XÃ 

THÁI HƯNG - HUYỆN THÁI 
THỤY- TỈNH THÁI BÌNH 

Nguyễn Quang 

Quyến 
Đinh Thị Yên 

+ Vịt Grimaud nuôi công nghiệp trong điều kiện chuồng kín có tỷ lệ nuôi 

sống đạt mức cao với 96,00 %. 
+ Vịt Grimaud có khả năng sinh trưởng nhanh với khối lượng cơ thể trung 

bình đạt 3340,00 g/con lúc 7 tuần tuổi 

+ Lượng thức ăn thu nhận và tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng của 

vịt Grimaud nuôi công nghiệp trong điều kiện chuồng kín đạt mức cao với 
176,44 g/con/ngày và 2,65 kg 

39.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1(LANDRACE × 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC TẠI TRANG TRẠI LIÊM 

HẢI LIÊM HẢI – TRỰC NINH – 

NAM ĐỊNH 

Mai Thị Huế 
Cù Thị Thiên 
Thu 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn nái 

F1(L×Y) chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

Lợn nái F1(L×Y)× Duroc tại trại có năng suất sinh sản tốt, cụ thể là: 
- Số con đẻ ra/ổ là 12,18 con; số con cai sữa/ổ là 11,39 con. 

- Khối lượng sơ sinh/con là 1,44 kg; khối lượng cai sữa/con là 6,33 kg. 

- Khối lượng sơ sinh/ổ là 16,61 kg; khối lượng cai sữa/ổ là 71,92 kg. 
- Thời gian phối giống trở lại sau cai sữa là 6,03ngày. 

- Tỉ lệ sơ sinh sống và tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa : 94,4 % và 96,69 % 

Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ của lợn nái F1(L×Y)× Duroc qua các lứa 
đẻ 

- Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ thấp nhất ở lứa 1, tăng dần từ lứa 2 và 

đạt cực đại ở lứa 4 và giảm ở lứa thứ 5 



- Cụ thể, các chỉ tiêu số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ 

sinh/con và khối lượng cai sữa/con của tổ hợp lai từ lứa 1 đến lứa 5 lần lượt 
là 

+ Số con sơ sinh sống/ổ: 10,03; 11,34; 12; 13,17; 10,95 con/ổ 

+ Số con cai sữa/ổ: 9,6; 11,12; 11,7; 12,3; 10,63 con/ổ 

+ Khối lượng sơ sinh/con: 1,41; 1,46; 1,48; 1,41; 1,46 kg/con 
+ Khối lượng cai sữa/con: 6,36; 6,4; 6,41; 6,43; 6,4 kg/con 

         - Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con sau cai sữa là 5.88kg  

40.  

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 

nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 
với lợn đực Duroc và khả năng sinh 

trưởng của lợn con tập ăn tại trại Thọ 

Hằng – Hải Hậu – Nam Định 

Mai Thị Kiều 

Oanh 
Đặng Thúy 

Nhung 

* Tình hình chăn nuôi tại trại lợn Thọ Hằng:  
Trại có quy mô chăn nuôi vừa: có nhiều lợn ở các giai đoạn khác nhau, thức 

ăn đã đáp ứng được các giai đoạn lợn khác nhau và quy trình kiểm soát dịch 

bệnh được thực hiện tốt và chặt chẽ.  

Từ những kết quả thí nghiệm, chúng tôi rút ra những kết luận chính như 
sau: 

* Đối với lợn nái mang thai và nuôi con 

- Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái: Tuổi động dục lần đầu là 
205,8 ngày; tuổi phối giống lần đầu là 251,87 ngày; tuổi đẻ lứa đầu là 

367,13 ngày; thời gian mang thai là 115,27 ngày; thời gian cai sữa là 24,87 

ngày, khoảng cách lứa đẻ là 145,40 ngày và hệ số lứa đẻ là 2,51 
lứa/nái/năm  

- Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái: Khối lượng sơ sinh/con là 

1,26 kg/con; số con đẻ ra/ổ 13,4 con/ổ, số con sơ sinh còn sống/ổ là 11,8 

con/ổ, số con nuôi để nuôi/ổ là 11,8 con/ổ, tỷ lệ sơ sinh còn sống là 88,06%, 
số con cai sữa/ổ là 11,2 con/ổ, tỉ lệ nuôi sống là 94,92%. 

 -  Một số bệnh trên đàn lợn nái: Viêm tử cung tỷ lệ mắc 13,33%, viêm vú 

là 26,66%, đẻ khó là 13,33% và tỉ lệ chữa khỏi là 100% 
* Đối với lợn con giai đoạn 7 – 21 ngày tuổi: 

+ FCR lợn con cai sữa là 6,10 kg/con 

+ Khả năng tăng khối lượng cơ thể là 4,25 kg/con. 

+ Hiệu quả sử dụng thức ăn là 0,13 kg TĂ/kg TT 
+ Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày là 22,87 g/con/ngày. 

+ Tỉ lệ tiêu chảy là 10,73% và tỷ lệ khỏi là 94,22% 

+ Hiệu quả chăn nuôi lợn con cao: lãi thô khoảng 1.902.425 VNĐ/con cai 
sữa 

Ở giai đoạn từ 7 – 21 ngày tuổi, sữa mẹ vẫn là nguồn thức ăn chính của  lợn 

con theo mẹ vì vậy lượng thức ăn thu nhận là rất ít. 



41.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
LỢN NÁI LANDRACE NGUỒN 

GỐC TỪ MỸ VÀ ĐAN MẠCH 

PHỐI                                                                     
VỚI ĐỰC DUROC NUÔI TẠI 

TRANG TRẠI  THẠCH NGỌC - 

HÀ TĨNH    

Nguyễn Thị 

Nhật Linh 
Trần Hiệp 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của đàn lợn nái 

Landrace Mỹ và Landrace Đan Mạch nuôi tại trang trại Thạch Ngọc. Tôi 
đưa ra một số kết luận như sau: 

5.1.1. Năng suất sinh sản của của đàn lợn nái Landrace Mỹ và Landrace 

Đan Mạch rất  tốt, cao, cụ thể như sau:  

- Tuổi phối lần đầu của lợn nái Landrace Mỹ và Landrace Đan Mạch là: 
253,47 ngày và  254,47 ngày .         

- Tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái Landrace Mỹ và Landrace Đan Mạch là: 357 

ngày và 358,13 ngày.             
- Số con còn sống/lứa của lợn nái Landrace Mỹ và Landrace Đan Mạch là: 

12,8 con và 12,6 con            

-  Số con cai sữa/lứa  đạt : 11,46 con và 11,73 con  
-  Khối lượng sơ sinh/lứa đạt     : 14,62 kg/lứa và 14,6 kg/lứa 

-  Khối lượng cai sữa/lứa đạt  : 66,61 kg/lứa và 71,53 kg/lứa 

5.1.2. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái 

Landrace Mỹ và Landrace Đan Mạch nuôi tại trang trại là 6,27 kg TA/kgTT 
và 5,85  kg TA/kgTT 

5.1.3. Tình hình dịch bệnh: dịch bệnh của trại tương đối cao, do khâu phòng 

dịch chưa tốt, cần có thời gian chống chuồng cho các ổ đẻ, khi đỡ lợn đẻ 
cần có đồ bảo hộ như gang tay... để hạn chế lợn nái bị viêm khi đẻ xong. 

42.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI DUROC PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC TẠI TRANG TRẠI HEO 

GIỐNG AMAFARM, XÃ LÊ LỢI, 

CHÍ LINH,  HẢI DƯƠNG” 

Đỗ Thị Thanh 

Huyền 
Nguyễn Chí 

Thành 

Đặc điểm sinh lí sinh dục của lợn nái Duroc phối với đực Duroc nuôi tại 

trại 

- Tuổi phối giống lần đầu là: 235,47 ngày 
- Tuổi đẻ lứa đầu là: 350,17 ngày 

- Thời gian mang thai là: 114,71 ngày 

- Thời gian động dục trở lại là: 5,50 ngày 
- Khoảng cách lứa đẻ là: 144,07 ngày 

- Số lứa đẻ/nái/năm là: 2,53 lứa 

Năng suất sinh sản của lợn nái Duroc  phối với đực Duroc nuôi tại trại 

Năng suất sinh sản của lợn nái Duroc phối với đực Duroc nuôi tại trại đạt 
kết quả tương đối tốt, cụ thể: 

- Số con sinh ra/ ổ và số con cai sữa trên ổ lần lượt là: 9,28 con và 7,43 con. 

- Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con lần lượt là: 1,55kg và 
5,56kg. 

- Tỷ lệ sơ sinh sống và tỷ lệ sống đến cai sữa lần lượt là: 88,56% và 

94,54%. 



Năng suất sinh sản của lợn nái Duroc phối với đực Duroc nuôi tại trại qua 

các lứa đẻ 
- Số con sơ sinh sống/ổ tăng dần từ lứa 1 đến lứa 3, giảm từ lứa 4 lần lượt 

là: : 8,76; 9,30; 10,06; 9,60 và 8,66 con. 

- Số con cai sữa/ổ thấp nhấp ở  lứa 1, cao nhất ở lứa 3 lần lượt là : 6,76; 

7,36; 8,03; 7,63 và 7,36 con 
- Khối lượng sơ sinh/con qua các lứa là tương đương nhau, thấp nhất ở lứa 

5 và cao nhất ở lứa 2,3,4. Khối lượng sơ sinh/con từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt 

là: 1,32; 1,396; 1,397; 1,398; 1,37 và 1,36. 
- Khối lượng cai sữa/con cũng tương đương nhau, thấp nhất ở lứa 1 và cao 

nhất ở lứa 3. Khối lượng cai sữa/con từ lứa 1 đến lứa 5 lần lượt là: 5,31; 

5,57;5,70; 5,62 và 5,609 
Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái và lợn con theo mẹ 

- Đàn lợn nái thường mắc một số bệnh: viêm tử cung, hiện tượng để khó 

với tỷ lệ mắc lần lượt là: 6,67% và 5,53%, tỷ lệ điều trị khỏi đều lần lượt là 

100%. 
- Đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy, viêm khớp  với tỷ 

lệ mắc là 41,6% và 10%. Tỷ lệ điểu trị khỏi lần lượt là 96%,66% 

43.  

QUY TRÌNH NUÔI DƯỠNG, 
CHĂM SÓC VÀ MỘT SỐ CHỈ 

TIÊU SINH LÝ SINH SẢN CỦA 

ĐÀN LỢN NÁI HẬU BỊ TẠI TRẠI 
LỢN GIỐNG HẠT NHÂN 

CARGILL - THANH SƠN – PHÚ 

THỌ 

Nguyễn Thị 

Phương Linh 
Đặng Thái Hải  

Sau 4 tháng thực tập tại trại, dựa theo số liệu từ sổ sách của trang trại và kết 
quả thực nghiệm được, chúng tôi có kết luận như sau: 

Trại mới đi vào hoạt động nên hoạt động sản xuất vẫn chưa hoàn thiện. Tuy 

nhiên các biện pháp an toàn sinh học, phòng và trị bệnh rất được chú trọng 

nên đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn. 
Đối với các chỉ tiêu về sinh lý sinh sản 

+ Tuổi động dục lần đầu của lợn nái hậu bị Landrace và Yorkshire tại trang 

trại lần lượt là: 175.60 và 178.38 ngày. 
+ Tuổi phối giống lần đầu nái hậu bị Landrace và Yorkshire nuôi tại trang 

trại lần lượt là: 237.56 và 236.79 ngày. 

Tỷ lệ phối đạt trên đàn lợn nái hậu bị Landrace và Yorkshire đang theo dõi 

lần lượt là 92.30 và 93.33 %.  Đây là một kết quả khá tốt do trại đã thực 
hiện đúng theo quy trình lên giống và phối giống của trại. Tuy nhiên, tỷ lệ 

loại thải trên đàn lợn theo dõi lần lượt là 7.69 và 6.67 %. 

Về một số bênh thường gặp trên 90 con lợn đang theo dõi tại trại: 
Ta thấy số lợn mắc bệnh viêm khớp là thấp nhất nhưng tỷ lệ chữa khỏi chỉ 

đạt 98,89%. Trong đó, hội chứng tiêu chảy và hội chứng viêm phổi số con 

mắc cao hơn và tỷ lệ chữa khỏi đạt 100%. 



Việc vệ sinh, sát trùng chuồng trại có vai trò rất quan trọng trong chăn nuôi. 

Vệ sinh bao gồm các yếu tố: vệ sinh môi trường xung quanh; vệ sinh thức 
ăn, nước uống; vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi... Nếu công tác vệ 

sinh được thực hiện tốt thì gia súc ít bị mắc bệnh, sinh trưởng và phát triển 

tốt, chi phí thuốc thú y thấp, hiệu quả chăn nuôi cao. 

44.  

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI NÁI 

HẬU BỊ, NÁI MANG THAI 
(LANDRACE X YORKSHIRE)   

VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ 

SINH DỤC CỦA ĐÀN LỢN TRẠI 
JAPFA TẠI XUÂN HÒA – NHƯ 

XUÂN –   THANH HÓA 

Nguyễn Quang 
Luân 

Bùi Quang 
Tuấn 

- Về tình hình sản xuất chăn nuôi của trại Xuân Hòa: 
+ Có vị trí địa lý thuận lợi. 

+ Cơ sở vật chất tốt, đầy đủ. 

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi. 
- Về quy trình chăn nuôi nái hậu bị và nái mang thai: 

+ Quy trình chăn nuôi của công ty Japfa rất tốt. 

+ Việc áp dụng quy trình chăn nuôi của trại Xuân Hòa đạt yêu cầu của công 

ty đề ra. 
- Về chỉ tiêu sinh lý sinh dục của đàn lợn: 

+ Tuổi phối lần đầu của nái là: 249,46 ngày. 

+ Tuổi động dục lần đầu 203,83 ngày. 
+ Tỉ lệ phối giống: 81.16%. 

+ Tỉ lệ phối giống đạt: 97.32%. 

+ Tỉ lệ loại thải của đàn: 21,01%. 
+ Chăm sóc, nuôi dưỡng cho 504 lợn nái. 

- Về tình hình dịch bệnh trên đàn lợn của trại: 

+ Tình hình dịch bệnh của lợn nái tại trại được kiểm soát tốt. 

+ Lợn nái chỉ mắc một số bệnh thông thường: Viêm tử cung 1.7%, Hồng lỵ 
1.58%, Tiêu chảy 1%. 

45.  

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN 
NUÔI LỢN NỌC VÀ ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG TINH LỢN TẠI 

CÔNG TY GIỐNG VẬT NUÔI 
AMAFARM HẢI DƯƠNG 

Bùi Văn Sơn 
Bùi Quang 
Tuấn 

1. Quy trình chăn nuôi lợn nọc Duroc tại trang trại phù hợp với quy trình 

hiện hành. 

2. Thể tích tinh dịch của giống lợn đực ngoại Duroc là: 293,33ml (tháng 4); 
290,83ml (tháng 5); 277,50ml (tháng 6). 

3. Nồng độ tinh trùng của giống lợn đực ngoại Duroc là: 293,83(tháng 4); 

300,25(tháng 5); 290,13(tháng 6). 
4. Hoạt lực tinh trùng của giống lợn đực ngoại Duroc là 85,08% (tháng 4); 

86,81% (tháng 5); 85,98% (tháng 6). 

5. Chỉ tiêu VAC chung ở giống lợn Duroc là: 73,26 tỷ/lần (tháng 4); 75,84 
tỷ/lần (tháng 5); 69,26 tỷ/lần (tháng 6). 

6. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình giống lợn đực ngoại Duroc là: 9,43 (tháng 4); 

9,00 (tháng 5); 10,40 (tháng 6). 



7. Sức kháng của tinh trùng của lợn đực ngoại Duroc là: 3913,3 (tháng 4); 

3926,7 (tháng 5); 3860,0 (tháng 6). 
8. pH của lợn đực ngoại Duroc là: 7,13 (tháng 4); 7,17 (tháng 5); 7,12 

(tháng 6). 

46.  

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU 

KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA GÀ 

TRẮNG HƯỚNG THỊT THƯƠNG 
PHẨM ĐƯỢC NUÔI TẠI TRẠI GÀ 

Ở JAPFA ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN 

XÃ KIM LONG - HUYỆN TAM 

DƯƠNG - TỈNH VĨNH PHÚC 

PHẠM THỊ 

LAN ANH 
Phạm Kim 

Đăng 

§ Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà trắng thương phẩm Broiler (Japfa 202) tương 

đối tốt: Tỷ lệ nuôi sống cộng dồn tính đến 6 tuần tuổi của gà là 95,60% 
§ Sinh trưởng tích lũy: Đến khi kết thúc thí nghiệm là 3082,4 g/con, sinh 

trưởng tuyệt đối của gà trắng thương phẩm tăng dần và liên tục theo các 

tuần tuổi 
§ Tổng khối lượng thức ăn  cho 1 con gà từ 0 - 6 tuần tuổi là 5489g/con,  

FCR là 1,77. 

§ Năng suất và hiệu quả chăn nuôi gà trắng (Broiler) Japfa202 dựa vào chỉ 

số BPI là 369,96. 
§ Điều trị bệnh CRD (hen) kế phát E.coli ở tuần tuổi thứ 3. Tỷ lệ điều trị 

khỏi đạt khoảng 95% khi điều trị trong thời gian 3 – 5 ngày. 

47.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN F1 (LANDRACE x 
YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRẠI YÊN NỘI 

2 – THANH BA – PHÚ THỌ”   

Trần Thị Dung 
Bùi Huy 

Doanh 

 
Từ kết quả thu được, chúng tôi đưa ra một số kết luận sau: 

Năng suất sinh sản của tổ hợp nái lai F1 (L x Y) phối với đực Duroc nuôi 

tại trang trại nghiên cứu đạt kết quả tương đối tốt. Cụ thể: 

      + Tuổi động dục lần đầu : 215,73 ngày 
       + Tuổi đẻ lứa đầu:  393,30 ngày 

       + Khoảng cách lứa đẻ: 142,7 ngày 

+ Số con đẻ ra/ổ là: 12,85 con 
+ Số con đẻ ra còn sống/ổ đạt: 12,34 con 

+ Số con để nuôi/ổ đạt: 11,81con 

+ Tỉ lệ sơ sinh sống/ ổ : 96,22% 

+ Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa/ ổ: 99,02% 
+ Số con cai sữa/ổ là: 11,68 con 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ là: 16,82 kg 

+ Khối lượng cai sữa/ổ là: 72,29kg 
Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lợn con cai sữa ở nái F1 (L×Y) phối với 

đực Duroc của trại đạt: 5,95 kg thức ăn 

48.  SINH TRƯỞNG VÀ TIÊU TỐN 

THỨC ĂN CỦA GÀ GF268 NUÔI 
TRONG CHUỒNG KÍN TẠI TRẠI 

GÀ THỊT LINKFARM – HUYỆN 

Đỗ Thị Quỳnh  
Nguyễn Hoàng 
Thịnh 

5.1 KẾT LUẬN 

Qua thời gian theo dõi gà thí nghiệm từ 1 đến 98 ngày tuổi và trên cơ sở 
phân tích kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi sơ bộ rút ra kết luận sau: 

Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà GF268 trong hệ thống chăn nuôi gà 



PHÙ NINH - TỈNH PHÚ THỌ thương phẩm của trại gà Linkfarm rất tốt, rất khoa học tạo môi trường hết 

sức thuận lợi để gà GF268 có điều kiện phát triển tốt. 
Cách thức quản lý đàn gà, sử dụng thuốc chặt chẽ làm tăng hiệu quả chăn 

nuôi giảm rủi ro. 

5.1.1 Tỷ lệ nuôi sốngcủa gà GF268 

Gà GF268 khi kết thúc chu kỳ nuôi có tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 95,47%. 
Điều này chứng tỏ gàcó khả năng thích nghi cao, hoàn toàn có thể triển khai 

rộng vào nuôi với quy mô lớn hơn và nuôi trong các nông hộ theo hướng 

chăn nuôi công nghiệp. 
5.1.2 Sinh trưởng tích lũy của gà GF268 

Trong điều kiện nuôi nhốt hoàn toàn tại nước ta, gà GF268 có khối lượng 

trung bình khi xuất chuồng ở tuần thứ 14 đạt 2150g. 
5.1.3 Khả năng chuyển hóa thức ăn của gà GF268 

Gà GF268 có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt, chỉ số FCR của giai đoạn là 

2,88kg thức ăn/kg tăng trọng. 

5.1.4 Hiệu quả kinh tế 
Nuôi gà GF268 mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 12240 đầu gà ban đầu 

qua 14 tuần nuôi, xuất bán với giá 48000 đồng/kg thì lãi nhận được là 

203.355.200 đồng cho 12240 con. 
Từ kết quả trên cho thấy gà GF268 là giống cho năng suất thịt cao. Bên 

cạnh đó có thể thấy quy trình chăn nuôi gia công từ phía công ty TNHH 

Linkfarm là rất tốt tạo điều kiện thuật lợi cho gà phát triền tối đa. 

49.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

ĐÀN LỢN NÁI F1(LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

GIỐNG DUROC NUÔI TẠI TRẠI 
LỢN NGỌC MINH, XÃ THÁI SƠN 

– HIỆP HÒA – BẮC GIANG 

Trần Mạnh 

Tuyền 
Trần Bích 

Phương 

Trên cơ sở các kết quả thu được về năng suất sinh sản của đàn lợn nái tại 
trại Ngọc Minh tôi rút ra một số kết kuận sau: 

* Năng suất sinh sản của nái F1 (L x Y) được nuôi tại trại là tốt: 

- Tuổi phối lần đầu của nái là: 239,57 ngày 
- Tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái là: 353,83 ngày. 

- Số con đẻ ra/ổ của lợn nái là: 12,43 con/ổ 

- Số con đẻ ra còn sống/ổ của lợn nái là: 11,82 con/ổ. 

- Số con cai sữa của nái là: 11,28 con/ổ 
- Khối lượng cai sữa/con: 6,52 kg/con. 

- Khối lượng cai sữa /ổ: 74,02 kg/con. 

- Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của cả hai lợn nái: 144,04 ngày 
- Số lứa/nái/năm của lợn nái: 2,53 lứa/năm 

- Số con cai sữa/nái/năm là: 28,54 lợn con/nái/năm 

* Năng suất sinh sản của lợn nái qua các lứa đẻ 



- Các chỉ tiêu về số con sơ sinh, số con cai sữa, khối lượng cai sữa tăng dần 

từ lứa 1 đến lứa 3, duy trì ổn định ở lứa 4 và lứa 5, có xu thế giảm ở lứa 6. 
* Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa: 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1kg cai sữa là 5,07 kg/kg lợn con cai sữa. 

* Tình hình dịch bệnh tại trang trại: 

- Tình hình dịch bệnh tại trang trại không khá phức tạp. 
Một số bệnh thường mắc phải trên đàn lợn nái là: viêm tử cung (10,00%), 

viêm vú (5,00%), đẻ khó (10,00%). Những bệnh này đều có tỷ lệ chữa khỏi 

đạt 100%. 
Một số bệnh thường mắc trên lợn con là: viêm phổi, tiêu chảy, viêm khớp, 

hecni. Trong đó hội chứng tiêu chảy có tỉ lệ mắc cao (15,00%),bệnh viêm 

phổi có tỉ lệ mắc là 5,00% tỉ lệ khỏi đạt 80,00%, bệnh viêm khớp có tỷ lệ 
mắc là 6,00% tỷ lệ điều trị khỏi chỉ đạt 50%. 

50.  

Tên đề tài: “Năng suất sinh sản của 

lợn nái F1(Landrace × Yorkshire) 

phối với  đực Duroc nuôi tại trang 

trại Nguyễn Văn Tứ, Xã Phúc Thuận, 
Thị xã Phổ Yên,  Thái Nguyên ”. 

Ngô Thị Loan 
Dương Thu 

Hương 

+ Thời gian cai sữa: 25,96 ngày  

+ Khoảng cách lứa đẻ: 153,86 ngày 

+ Số lứa đẻ/nái/năm: 2,37 lứa. 
Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 

+ Số con đẻ/ổ: 12,93 con, số con đẻ ra còn sống/ổ: 12,61 con, tỉ lệ sơ sinh  
sống/ổ: 9 ,53%, số con để nuôi/ổ: 11,91 con, số con cai sữa/ổ: 11,63 con, tỉ 

lệ  

nuôi sống đến cai sữa/ổ: 97,65%, khối lượng sơ sinh/con: 1,28 kg, khối 

lượng sơ  
sinh/ổ: 17,28kg, khối lượng cai sữa/ổ: 69,98kg. 

Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa 

+Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai  
nuôi tại trang trại là 6,53kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

51.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI 

F1(LANDRACE  X  YORKSHIRE) 
PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI TRẠI  YÊN NỘI – THANH BA 

- PHÚ THỌ 

Đỗ Văn Quyền 
Bùi Huy 
Doanh 

Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số kết 

luận sau:  

Đàn lợn nái F1 (LY) nuôi tại trang trại mang các đặc điểm sinh lý sinh dục 
bình thường của giống. Cụ thể: Tuổi động dục lần đầu là 217,13 ngày. Tuổi 

phối giống lần đầu là 271,23 ngày. Tuổi đẻ lứa đầu là 386,30 ngày. Thời 

gian mang thai là 114,71 ngày. Thời gian cai sữa là 23,61 ngày. Thời gian 
chờ phối là 5,76 ngày. Khoảng cách lứa đẻ là 142,98 ngày.  

Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (LY) phối với đực Duroc tương đối 

tốt. Số con sơ sinh/ổ là 12,28 con. Số con sơ sinh sống/ổ là 11,61 con. Số 



con cai sữa/ổ là 11,15 con. Tỉ lệ sống đến cai sữa /ổ là 97,51%.  

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái F1 
(LY) nuôi tại trang trại là 6,22 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

Trang trại có quy trình vệ sinh và phòng dịch nghiêm ngặt cho nên ít xảy ra 

dịch bệnh. Đàn lợn nái chỉ mắc những bệnh thông thường liên quan đến 

sinh sản, tỷ lệ mắc cao nhất là viêm tử cung (20%), tỷ lệ khỏi đạt 80%. Đàn 
lợn con theo mẹ chủ yếu mắc hội chứng tiêu chảy với tỷ lệ 14,48%, tỷ lệ 

chữa khỏi đạt cao 91,76% 

52.  

Đánh giá khả năng sinh sản của đàn 

lợn nái F1 (Landrace × Yorkshire) 

phối với đực Duroc nuôi tại trại ông 
Nguyễn Hoàng, xã Đông Tảo, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Văn 

Tuấn 
Đinh Thị Yên 

- Tuổi phối lần đầu của lợn nái là          : 243,00 ngày 
- Tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái là             : 358,00 ngày 

- Số con còn sống/ổ của lợn nái là         : 12,41 con 

- Số con cai sữa/ổ đạt : 10,41 con 

- Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 14,13 kg/ổ 
- Khối lượng cai sữa/ổ đạt : 74,71 kg/ổ 

-    Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của lợn nái là : 150,05 ngày 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái nuôi tại 
trang trại là 5,29 kg TA/kgTT 

53.  

“ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG VÀ  SỬ DỤNG TINH 

BỘT CỦA MỘT SỐ CHỦNG  NẤM 

MEN SACCHAROMYCES SP.”  

Nguyễn Thị 

Phương 

Nguyễn Thị 

Tuyết Lê 

Từ các kết quả thu được, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

- Đã chọn lọc được 03 chủng nấm men có khả năng sinh trưởng tốt là LN5, 

N2A, MD6 
- Hai chủng nấm men MD6 và N2A có khả năng phân giải tinh bột tốt với 

1,25 đơn vị Wolhgemuth để phân giải hoàn toàn tinh bột trong 24h  

- Môi trường tốt nhất  được lựa chọn sử dụng cho nuôi cấy nấm men là môi 
trường MT4 sử dụng rỉ mật đường và nguồn N là (NH4)2SO4.  

- Khả năng tích lũy sinh khối cao nhất ở hai chủng MD6  (0,57mg/l) và 

LN5  (0,35mg/l) khi nuôi cấy ở môi trường MT4 có sử dụng rỉ mật đường 

và muối ammoni sulfate  
- Kết quả đánh giá khả năng sử dụng các nguồn cơ chất giàu tinh bột: 

+ Trên môi trường dịch cám gạo: Đã chọn lọc được 02 chủng là N4B và 

MD6 có tốc độ tăng số lượng tế bào  là 7,83 và 6,08 lần sau 48h nuôi cấy 
+ Trên môi trường dịch ngô: đã chọn lọc được 02 chủng là MD6 và N2A có 

tốc độ tăng số lượng tế bào cao nhất là 8,15 và 4,99 lần.  

+ Trên môi trường dịch bột sắn: Đã chọn lọc được 01 chủng MD6 có tốc độ 
tăng trưởng nhanh nhất với 4,51 lần so với ban đầu.  

- Môi trường dịch ngô và dịch cám gạo là hai môi trường thích hợp để sử 

dụng nuôi cấy nấm men. 



Từ các kết quả trên, chúng tôi chọn ra 02 chủng nấm men có thành tích tốt 

nhất là N2A và MD6 để sử dụng trong sản xuất chế phẩm men ủ thức ăn sử 
dụng chế biến thức ăn trong chăn nuôi. 

54.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN 
LỢN NÁI F1  (LANDRACE x 

YORKSHIRE) ĐƯỢC PHỐI VỚI 

ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRẠI 
THỰC NGHIỆM - CÔNG TY ANT  

Nguyễn Trà 
My 

Đặng Thái Hải 

- Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản: 

Tuổi phối giống lần đầu: 240,53 ngày; tuổi đẻ lứa đầu: 356,95 ngày; thời 

gian mang thai: 116,57 ngày; thời gian cai sữa: 23,43 ngày; thời gian chờ 
phối: 9,20 ngày; khoảng cách lứa đẻ: 149,18 ngày; số lứa/nái/năm: 2,45 lứa. 

- Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản: 

Số con đẻ ra/ổ: 12,46 con; số con sơ sinh sống/ổ: 11,73 con; tỷ lệ sơ sinh 
sống/ổ: 94,36%; số con cai sữa/ổ: 11,17 con; tỷ lệ nuôi sống/ổ: 96,34%; 

khối lượng sơ sinh/ổ: 17,89 kg; khối lượng cai sữa/ổ: 68,76kg. 

- Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa: 6,26 kg. 

55.  

“Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 
nái F1 (Landrace×Yorkshire) phối 

với đực Duroc nuôi tại công ty 

TNHH chăn nuôi Lạc Thủy -  xã  
Đồng Tâm Huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa 

Bình” 

Đinh Viết 

Thông 

Bùi Huy 

Doanh 

Tuổi động dục lần đầu : 206,87 ngày 
Tuổi phối lần đầu : 237,47 ngày 

Tuổi đẻ lứa đầu         : 354,93 ngày 

Số con sơ sinh/ổ : 20,25 con 
Số con sơ sinh sống/ổ :  15,98 con 

Số con cai sữa/ổ :  12,04 con 

Khối lượng sơ sinh/ổ :  23,50 kg 

Khối lượng cai sữa/ổ :  74,45 kg 
Thời gian mang thai : 116,93 ngày 

Thời gian cai sữa :  20,98 ngày 

Thời gian động dục trở lại : 11,58 ngày 
Khoảng cách lứa đẻ : 149,48 ngày 

Số lứa/nái/năm : 2,44 lứa 

Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ : 80,80 % 

Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa : 89,55 % 
Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái F1(LxY) là:  6,08 

kgTĂ/kgTT 

56.  
"Khả năng sinh sản của nái lai F1 

(Landrace xYorkshire) phối với đực 

Duroc tại trang trại Nguyễn Văn 

Nguyệt, xã Thượng Lan, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang"  

Lưu Thiện Hà Vũ Đình Tôn 

- Số con đẻ ra/ổ của tổ hợp lai D xF1(LxY) là 11,87 con/ổ 
- Số con đẻ ra con sống/ổ của tổ hợp lai D xF1(LxY) là 10,98 con/ổ 

- Số con cai sữa/ổ (22,5 ngày tuổi) tổ hợp lai D xF1(LxY) là 10,21 con/ổ 

- Trọng lượng sơ sinh/con của tổ hợp lai D xF1(LxY) là 1,53kg/con 

- Trọng lượng cai sữa/ổ của tổ hợp lai D xF1(LxY) là 15,64 kg/ổ 
- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của tổ hợp lai D xF1(LxY) là 95,06% 

- Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của cả tổ hợp lai D xF1(LxY) là 144,99 ngày 



57.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng của 
lợn con sau cai sữa thuộc tổ hợp lai 

F1(Landrace × Yorkshire) phối với 

đực Duroc giai đoạn 25 - 73 ngày 
tuổi tại công ty TNHH MNS Farm S2 

Nghệ An 

Nguyễn Văn 

Chiến 

Trần Bích 

Phương 

Sinh trưởng tích lũy: khối lượng cơ thể lợn con sau cai sữa tăng dần qua 

từng giai đoạn tuổi. Cụ thể: 25 ngày tuổi, khối lượng trung bình của lợn con 
sau cai sữa đạt 6,28kg, sang 31 ngày tuổi đạt 7,32kg (tăng1,04kg). Lúc 38 

ngày tuổi đạt 8,93kg (tăng 1,61kg) . Lúc 45 ngày tuổi đạt 11,11kg (tăng 

2,18kg). Lúc 52 ngày tuổi đạt 13,83kg (tăng 2,72kg), 59 ngày tuổi đạt 

17,30kg (tăng 3,47kg). Lúc 66 ngày tuổi đạt 21,51kg (tăng 4,21kg). Đến 73 
ngày tuổi, khối lượng lợn con sau cai sữa đạt 26,86kg (tăng 5,35kg). 

Sinh trưởng tuyệt đối: sinh trưởng tuyệt đối của lợn con sau cai sữa tăng 

dần qua các giai đoạn. Giai đoạn 25 – 31 ngày tuổi, sinh trưởng tuyệt đối 
của lợn con sau cai sữa đạt 149,03 g/con/ngày. Lúc 32 – 38 ngày tuổi đạt 

229,87 g/con/ngày. Lúc 39 – 45 ngày tuổi đạt 311,69 g/con/ngày. Lúc 46 – 

52 ngày tuổi đạt 387,99 g/con/ngày. Lúc 53 – 59 ngày tuổi đạt 495,76 
g/con/ngày. Lúc 60 – 66 ngày tuổi đạt 601,46 g/con/ngày. Sang đến giai 

đoạn 67 – 73 ngày tuổi đạt 764,77 g/con/ngày. 

Sinh trưởng tương đối: sinh trưởng tương đối của lợn con sau cai sữa tăng 

giảm không đồng đều qua các giai đoạn. Giai đoạn 25 – 31 ngày tuổi, sinh 
trưởng tương đối của lợn con sau cai sữa đạt 15,34%. Giai đoạn 32 – 38 

ngày tuổi đạt 19,79%. Giai đoạn 39 – 45 ngày tuổi đạt 21,74%. Giai đoạn 

46 – 52 
54 

ngày tuổi đạt 21,75%. Sang 53 – 59 ngày tuổi đạt 22,29%. Giai đoạn 60 – 

66 ngày tuổi đạt 21,71% và 67 – 73 ngày tuổi, sinh trưởng tương đối đạt 

22,17%. 
Lượng thức ăn thu nhận: lượng thức ăn thu nhận của lợn con sau cai sữa 

thuộc nhóm giống DLY giai đoạn 25 – 73 ngày tuổi tăng dần qua các giai 

đoạn tuổi. Giai đoạn 25 – 31 ngày tuổi lượng thức ăn thu nhận của lợn con 
sau cai sữa là 0,16 kg/con/ngày. Sang 32 – 38 ngày tuổi là 0,37 

kg/con/ngày. Đến 39 – 45 ngày tuổi đạt 0,49 kg/con/ngày. Giai đoạn 46 – 

52 ngày tuổi đạt 0,55 kg/con/ngày. Giai đoạn 53 – 59 ngày tuổi là 0,74 
kg/con/ngày. Giai đoạn 60 – 66 ngày tuổi là 0,93 kg/con/ngày. Sang đến 

giai đoạn 67 – 73 ngày tuổi là 1,08 kg/con/ngày. 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR): hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của lợn 

con sau cai sữa qua các giai đoạn lần lượt đạt là 1,43kg (25 – 31 ngày tuổi), 
1,62kg (32 – 38 ngày tuổi), 1,58kg (39 – 45 ngày tuổi), 1,45kg (46 – 52 

ngày tuổi), 1,52kg (53 – 59 ngày tuổi), 1,55kg (60 – 66 ngày tuổi) và 

1,42kg (67 – 73 ngày tuổi). 



Các bệnh thường gặp trên lợn con sau cai sữa thuộc nhóm giống DLY giai 

đoạn 25 – 73 ngày tuổi 
Trong quá trình thực tập tại trại, thực hiện theo dõi đàn lợn, tỷ lệ mắc tiêu 

chảy trên đàn lợn còn khá cao. Nhưng việc điều trị được tiến hành chặt chẽ 

và hiệu quả nên tỷ lệ khỏi đạt 100%. Đối với bệnh viêm da (ghẻ), qua quá 

trình điều trị thì tỷ lệ khỏi đạt 100% nhưng để lại sẹo trên da. 
 

Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn con sau cai sữa thuộc tổ hợp lai 

DLY giai đoạn 25 – 73 ngày tuổi. 
Qua quá trình thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh phòng 

bệnh cho lợn con sau cai sữa giai đoạn 25 - 73 ngày tuổi được thực hiện khá 

tốt, song vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại như sau: 
+ Chưa vệ sinh quét dọn chuồng hàng ngày và lau máng ăn sạch sẽ mà thay 

vào đó là sau một lứa lợn sẽ được tổng vệ sinh toàn bộ chuồng. 

+ Chưa sử dụng kim tiêm riêng cho từng ô trong quá trình điều trị và tiêm 

phòng vacxin. Đối với việc điều trị, sử dụng một kim tiêm để tiêm cho một 
dãy chuồng, không thay kim. 

+ Mặc dù có kiểm tra nhưng chưa sửa chữa, thay thế và bổ sung thiết 

bị,dụng cụ chăn nuôi. 

58.  
“ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN 

ĂN CHỨA L4020-2% ĐẾN NĂNG 

SUẤT SINH SẢN VÀ CHẤT 
LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ SASSO 

SA31 TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 
HÒA PHÁT” 

Cao Xuân 

Cường  

Phạm Kim 

Đăng 

Sau đợt nghiên cứu thí nghiệm, chúng tôi xin rút ra một số kết luận: việc bổ 

sung 2% premix L4020 vào khẩu phần ăn của gà đẻ có tỷ lệ nguyên liệu 

khác nhau giữa 2 lô ĐC và TN nhưng giá trị dinh dưỡng của 2 khẩu phần là 

tương đương nhau đã có tác dụng đến một số chỉ tiêu nghiên cứu: 
- Tăng khối lượng trứng của lô TN 64,8g >63,3g lô đối chứng (P<0,05). 

- Cải thiện màu long đỏ ở lô TN 9,93 >7 ở Lô đối chứng (P<0,05). 

- Tăng chỉ số đơn vị Haugh ở lô TN cao hơn so lô ĐC là 2,2H (P<0,05). 
- Không ảnh hưởng tới các chỉ tiêu như tỷ lệ đẻ, tỷ lệ hao hụt đàn, khối 

lượng gà, TTTĂ, chỉ số hình dạng, chỉ số long đỏ (P>0,05). 

59.  ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI 
F1(LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC VÀ 

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 
LỢN CON TẬP ĂN NUÔI TẠI 

TRẠI KHANG VÂN – ĐẠI TỪ – 

THÁI NGUYÊN 

Đỗ Thi ̣ Hồng 

Nhung  

Đặng Thúy 

Nhung 

 Từ kết quả thu được qua đợt nuôi, chúng tôi rút ra những kết luận sau: tuổi 

động dục lần đầu của nái lai F1(L x Y) là 221,78 ngày. Tuổi phối giống lần 
đầu là 242,78 ngày. Tuổi đẻ lứa đầu là 357,67 ngày. Thời gian mang thai là 

114,89 ngày. Thời gian cai sữa là 20,46 ngày. Khoảng cách lứa đẻ là 141,03 

ngày. Số lứa/nái/năm là 2,54 lứa. Số con sơ sinh sống/ổ 11,60 con. Số con 
cai sữa/ổ 10,59 con. Tỷ lệ sơ sinh sống 95,05%. Khối lượng sơ sinh/ con 

1,49kg. Khối lượng sơ sinh/ổ 17,34 kg. Số con để nuôi/ổ 11,60con. Tỷ lệ 

nuôi sống là 94,92%. Khối lượng cai sữa/con là 5,96kg. Khối lượng cai 



sữa/ổ đạt 63,13kg. 

Ø Trên đàn lợn nái lai F1(L × Y) thưởng mắc các bệnh: viêm tử cung 
(9,52%); viêm vú (4,76%); viêm khớp (1,59%). 

Ø Trên đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy(22,02%) ; 

viêm rốn(3,07%) ; viêm khớp(0,4%) và hội chứng hernia (3,45%). 

60.  

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI VÀ 

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI 

LANDRACE_(MV112) – 

YORKSHIRE_(MV121) NUÔI TẠI 
TRANG TRẠI TÂN THÀNH CÔNG 

TY CP MAVIN 

Đào Huy Đức 
Bùi Quang 
Tuấn 

- Trang trại có vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống sản xuất tốt, đầy đủ và khoa 
học. Có nguồn nhân lực dồi dào, dày dạn kinh nghiệm. Những yếu tố này 

đảm bảo cho công tác chăn nuôi, vệ sinh thú y được thực hiện đầy đủ mang 

đến cho vật nuôi một môi trường sống và chế độ chăm sóc tốt nhất  
- Các quy trình chăn nuôi của công ty CP MAVIN rất tốt, mang lại hiệu quả 

cao. Việc áp dụng các quy trình chăn nuôi này được giám sát, đảm bảo thực 

hiện đầy đủ trực tiếp bởi các trưởng chuồng và quản lý trại.  

- Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire nuôi tại Công ty CP 
MAVIN đạt mức trung bình với: số con đẻ ra đạt 12,03 con và 12,74 con; 

số con đẻ ra còn sống đạt 11,33 con và 11,92 con; số con cai sữa đạt 10,91 

con và 11,65 con ; tỷ lệ sơ sinh sống đạt 94,66% và 93,95%; tỉ lệ sống đến 
cai sữa đạt 96,40% và 98%. 

  -  Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire chủ 

yếu  có giá trị thấp ở lứa 1 sau đó tăng dần và đạt đỉnh cao ở lứa 4; 5 và 
giảm ở lứa 6 tuy nhiên vẫn đạt giá trị khá cao. 

- Đàn lợn nái Landrace và Yorkshire chỉ mắc một số bệnh thường gặp của 

nái sinh sản như là : viêm vú 8%, viêm móng 8%, viêm tử cung 20%, hiện 

tượng đẻ khó 12%. Khả năng điều trị khỏi các bệnh cao, sẽ tiến hành loại 
thải nếu không được điều trị khỏi để đảm bảo năng suất đàn heo nái. 

61.  Khả năng sinh trưởng của vịt 

Grimaud nuôi trong chuồng kín tại 

trại của công ty CPCN Mavin 
Duckfarm nuôi tại Thái Hưng - Thái 

Thuỵ - Thái Bình 

Trần Văn 

Thắng 

Cù Thị Thiên 

Thu 

- Tỷ lệ nuôi sống đến 49 ngày tuổi là 94,25%; khối lượng cơ thể trung bình 

ở 7 tuần tuổi là 3330g/ con. 
- Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng là 2,78 kg. 

62.  THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM 
SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ ĐÁNH 

GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CHO 

LỢN NÁI NÁI SINH SẢN TẠI 

CÔNG TY TNHH MTV LỢN 
GIỐNG LẠC VỆ HUYỆN TIÊN DU 

TỈNH BẮC NINH 

Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết  

Phan Xuân 

Hảo 

Qua quá trình thực hiện đề tài tại Công Ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.Em có một số kết luận như sau: 

- Về quy trình phòng bệnh cho đàn lợn tại trang trại luôn thực hiện nghiêm 

ngặt, với sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật. 

- Trực tiếp đỡ đẻ cho 212 lợn nái, trong đó có 206 trường hợp đẻ thường và 
6 trường hợp đẻ khó phải can thiệp. Tỷ lệ lợn nái đẻ khó phải can thiệp 

chiếm tỷ lệ thấp, trung bình chỉ 2,82% 



- Mài nanh, bấm tai, cắt đuôi cho 2.816 lợn con trong tổng 2.816 và đạt tỷ 

lệ ( 100%). 
- Thiến 812 lợn đực trong tổng 838 lợn đực, đạt ( 96,89%). 

- Về năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) khi phối với đực Duroc đạt 

khá cao, cụ thể ta có: 

Nái lai F1 (L x Y) phối giống với lợn đực Duroc đạt năng suất sinh sản 
tương đối tốt. Các chỉ tiêu về năng suất sinh lý sinh sản được như sau: 

• Tuổi phối giống lần đầu là: 234,35 ngày. 

• Tuổi đẻ lứa đầu là: 352,25 ngày. 
• Thời gian mang thai là: 117,28 ngày 

• Thời gian cai sữa là: 21,317 ngày. 

• Thời gian chờ phối là: 5,2 ngày. 
• Khoảng cách lứa đẻ là: 146,98 ngày. 

• Số con sơ sinh /ổ:  12,842 con.  

• Số con sơ sinh sống/ổ: 12,075 con/ổ. 

• Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: 94,83%. 
• Số con để nuôi/ổ: 12,06 con/ổ. 

• Số con cai sữa/ổ: 11,89 con/ổ. 

• Tỷ lệ nuôi sống/ổ: 98,87%. 
• Khối lượng sơ sinh/ con: 1,58 kg/con. 

• Khối lượng sơ sinh/ổ: 19,89kg/ổ 

• Khối lượng cai sữa/con: 5,89kg/con.. 

• Khối lượng cai sữa/ổ: 70,2kg/ổ. 
Qua theo dõi tôi có kết quả tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa của nái lai 

F1 (L x Y) x Duroc là 5,53kg/kg lợn con cai sữa 

63.  

ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA 

ĐÀN GÀ GIỐNG RI HÒA BÌNH 

TẠI TRẠI NHÀ BÁC ĐÔ, CẤP 
TIẾN, TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG       

Nguyễn Hữu 

Hà 

Nguyễn Bá 

Mùi 

4.1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
4.1.1 Quy trình sử dụng thức ăn 

Theo bảng 4.1 ta có chế độ dinh dưỡng dành cho đàn gà từ 1 ngày tuổi đến 

khi xuất bán của công ty. Chế độ dinh dưỡng đã đảm bảo cho sự sinh 

trưởng phát triển của gà vì vậy cho gà ăn thẳng, không cần bổ sung bất kỳ 
loại thức ăn nào khác. 

Bảng 4.1. Loại cám sử dụng  

G1 ( cám dạng mảnh) 1-28 ngày tuổi 
G2(cám dạng viên) 29-75 ngày tuổi 

G3(cám dạng viên) 76-95 ngày tuổi (đối với gà trống) 

45-75 ngày tuổi đối với gà mái 



 

Bảng 4.2. Giá Trị Dinh Dưỡng Của Từng Loại Cám Sử Dụng 
Loại cám Năng Lượng trao đổi Độ ẩm 

(%) Protein thô 

(%) Xơ thô(%) CA 

(%) P 
(%) Lysin 

(%) Methionine 

(%) 
G1 3000 13 21 5 0,5-3 0,4-2 1,1 0,8 

G2 3100 13 20 5 0,5-3 0,4-2 1,05 0.75 

G3 3150 13 19 5 0,5-3 0,4-2 0,95 0,7 
 

Thành phần dinh dưỡng của thức ăn đã đảm bảo cho sự sinh trưởng phát 

triển của gà, tuy nhiên chương trình thức ăn chưa phù hợp do nếu thay đổi 

loại thức ăn đột ngột gà chưa thích ứng được dễ dẫn tới giảm ăn. Vì vậy cần 
trộn thức ăn cũ và mới theo tỷ lệ tăng dần trong khoảng 2 – 3 ngày rồi sau 

đó mới thay thế hoàn toàn thức ăn sẽ giúp gà ăn được nhiều hơn.Thức ăn 

phải đảm bảo không bị mốc, vón đóng bánh khi cho gà ăn. 
4.1.2 Chuẩn bị chuồng úm trước khi nhập gà 

Bước 1: Trải trấu tạo lớp độn chuồng  

Tận dụng chuồng nuôi làm chuồng úm, chuồng nuôi đã được dọn dẹp sạch 

sẽ và sát trùng trước khi nhập gà. Các dụng cho ăn, uống được vệ sinh sạch, 
sát trùng. Tiến hành trải trấu sạch đều khắp chuồng, độ dày khoảng 8 – 

10cm. Bật quạt hút gió để giảm bớt bụi trong trấu. Lớp độn chuồng có tác 

dụng hút ẩm từ phân gà, giảm mức độ đậm đặc của phân, diệt khuẩn, điều 
hòa độ ẩm và nhiệt độ môi trường. 

Bước 2: Tạo quây úm  

Diện tích úm được tính theo số gà được quây úm với tỷ lệ 1500con/20-
25m2 vào mùa đông và 1500con/30-35m2 vào mùa hè. Quây úm được 

dựng phía gần giàn mát và chia làm 2 ô úm. Sử dụng phên có chiều cao 

khoảng 30cm chắn ngang chiều rộng của chuồng để làm quây úm. Sử dụng 

2 bạt dựng chạy ngang chiều dài của chuồng, 1 bạt dựng ở phía đầu giàn 
mát hay đầu quây úm cách quây úm khoảng 40cm, bạt còn lại dựng ở phía 

cuối quây úm, cách quây úm khoảng 2m, khoảng cách từ bạt tới trần 

khoảng 20cm. Chú ý chèn kỹ chân bạt, căng phẳng bạt không được để trùng 



làm cản trở tốc độ gió. Điều này sẽ giúp đảm bảo nhiệt độ trong quây úm ổn 

định và đảm bảo lưu thông không khí. 
Bịt các lỗ thông khí, các lỗ thoát nước của chuồng để tránh gió lùa và tránh 

động vật khác như chuột, mèo gây hại. Trong thời gian chuẩn bị quây úm 

tiến hành đốt lò than làm lò úm gà. 

Bước 3: Chuẩn bị lò úm 
Sử dụng lò than để cung cấp  nhiệt độ trong suốt thời gian úm. Lò than phải 

được đốt sẵn từ ngoài sau đó đem vào quây úm trước khi đưa gà về nuôi 3 - 

4 giờ để sưởi ấm chuồng nuôi và nền chuồng.Với quy mô khoảng 8500 gà 
nuôi vào mùa lạnh cần 5 lò than. Bố trí 3 lò ở ô gần giàn mát và 2 lò ở ô còn 

lại do ô gần giàn mát nhiệt độ thấp hơn. 

Bước 4: Chuẩn bị thức ăn và nước uống 
Thức ăn được chuẩn bị sẵn trong các khay bẹt đặt rải dọc giữa 2 đường 

máng nước và rải đều trong ô úm, lắc khay để san đều thức ăn. Chuẩn bị 

nước uống sạch đầy đủ cho gà. Xả sạch nước cũ thay bằng nước mới cho 

gà. 
Qua 4 bước chuẩn bị chuồng úm có thể nhận thấy một số ưu nhược điểm 

như sau: 

Bước 2: Bố trí quây úm gần giàn mát sẽ làm cho việc giãn quây không 
thuận lợi khi gà lớn hơn đồng thời gió lùa ở khoảng trống giữa bạt giàn mát 

làm gà lạnh. Vì vậy nên bố trí quây úm ở giữa chuồng và bổ sung thêm bạt 

chạy ngang chiều dài chuồng ở đầu quây úm. Chia quây úm thành 5 ngăn 

với 5 lò đặt chéo nhau đảm bỏ nhiệt độ đều trong chuồng úm. 
Bước 3: Ưu điểm của sử dụng lò than là giá thành rẻ, sinh nhiệt lớn, tuy 

nhiên nhiệt độ không đều ở tất cả vị trí, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa 

nơi đặt lò và nơi xa lò, khả năng tăng nhiệt chậm, sản sinh ra khí độc như 
CO2 làm giảm O2 và giảm khả năng sinh trưởng của gà. Vì vậy cần chuẩn 

bị các lò than sao cho nhiệt trong chuồng luôn ổn định tránh hiện lúc nóng 

lúc lạnh không tốt đối với sức khỏe đàn gà, khí than cần phải được đưa ra 
khỏi chuồng nuôi nếu không sẽ gây độc cho người và vật nuôi.  

Bước 4: Nên chuẩn bị khay đựng thức ăn trước khi gà về nhưng không nên 

cho gà ăn luôn để tránh tình trạng bội thực, nên cho gà ăn sau 2 – 3 giờ khi 

đã cho uống nước.  
4.1.3 Giai đoạn úm từ 1 đến 28 ngày 

Gà mới nở có lớp lông tơ mỏng không thể giữ cho thân nhiệt ổn định, khả 

năng tiêu hóa chưa hoàn thiện cũng như khả năng sinh nhiệt thấp, sức đề 



kháng yếu và rất mẫn cảm với điều kiện môi trường (nhiệt độ môi trường < 

37℃ khác với nhiệt độ gà mẹ/máy ấp cung cấp) nên gà giai đoạn này rất dễ 
nhiễm bệnh, nặng có thể gây chết. Úm gà là biện pháp khoa học nhằm giúp 

gà con có được điều kiện sống phù hợp nhất, giúp chúng hoàn thiện cơ thể, 

nâng cao sức đề kháng từ đó đảm bảo cho sự phát triển sau này. 

Khi gà được vận chuyển tới trại phải nhanh chóng thả gà ngay vào chuồng 
úm, cho gà uống nước đã pha điện giải bằng hệ thống máng ti nước, thường 

xuyên điều chỉnh dây nước theo độ tuổi và thể trạng của gà, để gà uống 

thỏa mái nhất nên chỉnh đáy ti nước cao hơn đầu gà khoảng 1cm. Không 
nên để quá thấp, lúc gà mổ làm nước vung vãi gây ẩm chuồng là điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh. 

Giai đoạn từ 1 – 28 ngày cho gà ăn tự do và nhiều lần mỗi lần cho ăn một ít, 
tuần đầu cho ăn 6 – 8 lần 1 ngày sau đó giảm dần để thức ăn luôn tươi mới, 

thơm ngon hấp dẫn gà. Thức ăn còn sót lại trong máng có lẫn trấu cần sàng 

lại trước khi cho thức ăn mới. Từ 1 – 3 ngày tuổi dùng khay bẹt để cho gà 

ăn. Từ 3 – 28 ngày dùng máng baby. Giữa các lần thay máng có những 
ngày sử dụng đồng thời 2 máng để gà quen dần. 

Chế độ chiếu sáng từ 1 đến 28 ngày chiếu sáng 23 giờ, tắt từ 23 giờ đến 24 

giờ để cho gà tập quen với thời gian tắt điện, dùng bóng đèn có công suất 
thấp để chiếu sáng.  

Cứ sau 3 ngày tiến hành nới rộng quây úm một lần khoảng 5m2/1000con 

đến khi mở rộng hết diện tích quây.  

Giai đoạn gà con yêu cầu về nhiệt độ tương đối cao vì lúc này cơ quan điều 
tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh, nếu không đảm bảo nhiệt độ thích hợp nóng 

qua hoặc lạnh quá gà dễ bị bệnh và tỷ lệ chết cao. Tuần đầu tiên nhiệt độ từ 

35 - 32℃, từ tuần thứ 2 mỗi tuần giảm đi 2℃, sau 4 tuần tuổi nhiệt độ thích 
hợp trong chuồng nuôi là 20℃. Độ ẩm thích hợp trong không khí chuồng 

nuôi từ 60 – 70%. 

Trong quá trình nuôi tiến hành theo dõi phản ứng của đàn gà để biết được 
nhiệt độ như vậy đã phù hợp hay chưa, gà tập chung lại gần lò úm là gà 

đang lạnh, nhiệt độ đang thấp cần nâng nhiệt độ lên bằng cách giảm quạt, 

nâng bạt, cời cho lò than cháy to hơn. Gà tản ra xa bóng đồng thời thở hổn 

hển là gà bị nóng, nhiệt độ đang cao cần giảm nhiệt bằng cách hạ bớt bạt 
úm, tăng quạt thông gió. Gà dạt về 1 phía của quây úm là gà bị gió lùa, gà 

tản đều ăn uống , đi lại bình thường là nhiệt độ phù hợp. 

Lịch sử dụng vacxin của công ty áp dụng tại trại: 



Bảng 4.3. Lịch vacxin phòng bệnh cho gà ri hòa bình 

Ngày Tuổi Vacxin Tên Thuốc Vị Trí Làm Vacxin 
2 VitaminB12+ Genta Tiêm dưới da cổ 

3 Cầu Trùng Standard+ Diluent Hòa vào nước cho uống 

5 ND-IB ND-IB+iB-N+Diluent Nhỏ mắt 

9 Gumboro lần 1 Bio-LIBD+ Diluent Nhỏ miệng 
12 Sưng phù đầu Nemovac APV+Diluent Nhỏ miệng 

17 Gumboro lần 2 Bio-LIBD+ Diluent Nhỏ miệng 

17 Đậu BioLFP+Diluent màu đỏ Chọc cánh 
28 LND-IB Bio-LNĐ-IB+ Diluent Nhỏ mắt 

28 Cúm H5N1 Vacxin vô hoạt phòng bệnh virut cúm gia cầm tái tổ hợp 

Tiêm dưới da cổ 
45 Newcastle Sữa gầy+VaksimuneND clone IB Hòa vào nước cho uống 

65 Newcastle nhắc lại sữa gầy+VaksimuneND clone IB Hòa vào nước cho 

uống 

85 Newcastle nhắc lại sữa gầy+VaksimuneND clone IB Hòa vào nước cho 
uống 

Lịch Dùng Thuốc: 

6 ngày tuổi cắt mỏ cho gà 
13-15 ngày tuổi cho gà uống thuốc hen ,một vài con bị hen cho cả đàn uống 

phòng: tilcosin hòa với nước trộn vào cám cho gà ăn 

Khoảng 28 ngày tuổi lọc đực cái tách riêng 

29 và 40 ngày tuổi là giai đoạn gà dễ mắc bệnh cầu trùng kiểm tra phân nếu 
bị cho gà uống  thuốc Coccifree ,cách dùng hòa vào nước cho uống 4 ngày 

liên tục 

29 ngày tuổi cho gà uống thuốc phòng bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa và 
hô hấp: thuốc Doxyvet500 ,trộn vào cám cho ăn 5 ngày liên tục 

Gà mái được khoảng 50 ngày tuổi cho uống:Avimix để vỗ béo,kích thích 

mào chống rụng lông và cắn mổ nhau 
Sau mỗi lần bắt gà làm vacxin xong cho gà uống thuốc bổ . Hoặc những 

ngày trời nắng nóng cho gà uống thuốc bổ,men tiêu hóa ,..... 

Toàn bộ gà được làm vaccin định kì theo bảng 4.2, sử dụng quy trình phòng 

bệnh trên giúp gà tăng sức sống, sức kháng bệnh tật. Khi tiến hành tiêm nên 
pha giảm đau hạ sốt cho gà và không nên cho gà ăn no trước khi tiêm. 

Gà khi có dấu hiệu bị mắc bệnh được lên phác đồ điều trị, sử dụng liều 

phòng bệnh kịp thời khi nhận thấy có nguy cơ bùng phát bệnh tại trại, gà 



chết do bệnh được mổ khám quan sát bệnh tích và chôn ngay tránh bệnh lây 

lan ra bên ngoài. 
4.1.4 Giai đoạn từ 28 ngày-15 tuần tuổi 

Ngày tiến hành cho gà ăn hai lần, buổi sáng lúc 7 giờ 30 phút và chiều lúc 

14 giờ 30 phút, quan sát thường xuyên lượng ăn của gà để tiến hành tăng 

giảm khối lượng thức ăn cho ngày hôm sau. Mỗi loại thức ăn sẽ phù hợp 
với từng giai đoạn nuôi, tuy nhiên việc thay đổi thức ăn đột ngột sẽ làm 

giảm lượng thức ăn thu nhận của gà, vì vậy trong giai đoạn thay đổi thức ăn 

cần phối trộn thức ăn cũ mới theo tỷ lệ tăng dần.  
Sử dụng máng ăn treo để tránh gà bới thức ăn, thay đổi kích thước và số 

lượng máng ăn tùy vào trọng lượng của gà để gà ăn thoải mái không dẫm 

đạp lên nhau, nên thay đổi máng ăn vào dần cho gà tập quen với loại máng 
ăn mới. Điều chỉnh dây treo máng ăn sao cho đế máng ngang tầm ngực gà. 

Chế độ chiếu sáng theo tiêu chuẩn công ty từ 29 – 70 ngày, chiếu sáng 16 

giờ/ngày thời gian tắt điện từ 22 giờ đến 6 giờ sáng, việc giảm chiếu sáng 

đột ngột có thể làm gà bị stress, giảm ăn. Từ 71 đến 77 ngày chiếu sáng 18 
giờ/ngày, thời gian tắt từ 24 giờ đến 6 giờ sáng, do trong thời gian này gà 

tập trung phát triển bộ lông. Việc tắt điện giúp cho gà giảm thu nhận thức 

ăn và tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. 
Nước uống đảm bảo không màu, không mùi, không có vị lạ. Thường xuyên 

1 ngày 2 lần sau khi cho ăn trong suốt quá trình nuôi, tiến hành quét cốc của 

máng nước tránh đọng lại phân, chất độn chuồng khi gặp điều kiện ẩm dễ 

phát sinh bệnh.  
Quét dọn hành lang chuồng nuôi, kho cám sau mỗi lần cho ăn. Khơi thông 

rãnh nước tránh tồn đọng nước bẩn.  

Mật độ nuôi khoảng 12 con/m2 thấp hơn so với tiêu chuẩn công ty là 14 
con/m2. Tuy nhiên trong quá trình nuôi nhận thấy mật độ 12 con/m2 là hợp 

lý, gà được thoải mái vận động cào bới lớp độn chuồng, độ thông thoáng, 

nhiệt độ nuôi và độ ẩm được đảm bảo.  
Thường xuyên theo dõi phát hiện sớm những triệu chứng bất thường của gà, 

đó là những dấu hiệu gà đang bị bệnh để có biện pháp can thiêp kịp thời. 

Khi gà bị bệnh trong quá trình điều trị bằng thuốc tiến hành thêm việc sát 

trùng trong chuồng nuôi nhằm tiêu diệt mầm bệnh ở chất độn chuồng và 
dụng cụ chăn nuôi. 

Ngoài ra do thời gian thực tập vào thời gian diễn ra dịch Covid 19 dẫn tới 

thiếu lao động tại các trại gia công, người lao động phải di chuyển giữa các 



trại để hỗ trợ công việc, điều đó dễ gây lây lan bệnh giữa các trại.  

4.1.5 Vệ sinh trại chăn nuôi sau khi xuất bán 
Sau khi xuất bán gà xong, phân chuồng sẽ được bên thu mua đến dọn dẹp 

với hình thức đổi phân lấy trấu rất thuận lợi cho trại chăn nuôi không phải 

lo thu mua trấu hoặc thiếu trấu. Phân và chất độn chuồng còn xót lại sẽ 

được quét dọn thu gom.  
Máng ăn, bình chứa nước được đem ra ngoài ngâm rửa sạch bằng xà phòng 

sau đó được ngâm sát trùng để diệt vi khuẩn gây bệnh, treo máng lên cao 

đảm bảo khô sạch. 
 Đường nước uống của gà được thông rửa sạch, sử dụng chlorin pha vào 

nước, 1 viên 200g pha vào bình 150 lít nước ngâm trong 2 ngày rồi xả bỏ, 

kiểm tra bằng cách nếu thấy nước trong đường ống có màu trong và không 
có mùi tức là đã sạch còn nếu chưa thì tiếp tục xử lý lại.  

Đối với nền chuồng, tường, phía ngoài đường nước uống, quạt hút gió, 

phên và các tấm chắn chuồng tiến hành pha xà phòng vào nước rồi dùng vòi 

nước phun xịt với áp lực cao để làm sạch bề mặt, đối với nền chuồng vừa 
xịt vừa quét để đẩy nước ra ngoài rãnh thoát nước. Xà phòng có tác dụng 

khử mùi hôi của chuồng. Sử dụng chất sát trùng phun lên khắp bề mặt nền, 

tường, dụng cụ thiết bị chăn nuôi và xung quanh trại chăn nuôi. Quạt hút 
gió phải được tháo động cơ trước khi rửa. 

Quét dọn sát trùng xung quanh chuồng nuôi, kho chứa thức ăn và dụng cụ 

chăn nuôi, khu nghỉ của công nhân. 

4.2. TỶ LỆ NUÔI SỐNG 
- Tỷ lệ nuôi sống của gà ri hòa bình từ 0 – 15  tuần tuổi 

Trong chăn nuôi tỷ lệ nuôi sống ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và 

giá thành sản phẩm. Muốn đạt tỷ lệ nuôi sóng cao cần phải có con giống tốt, 
thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh thú y, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo 

cho con giống phát huy hết được tiềm năng di truyền. Tỷ lệ nuôi sống cao 

hay thấp phản ánh thể chất của đàn gà tốt hay xấu. Tỷ lệ nuôi sống các 
nhóm thí nghiệm qua các giai đoạn biểu thị khả năng thích nghi của chúng 

với điều kiện môi trường, khả năng chống đỡ bệnh tật và còn thể hiện quy 

trình chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý gia cầm. Kết quả theo tỷ lệ nuôi 

sống của đàn gà giai đoạn từ 1 -15 TT được thể hiện qua bảng 4.4 
Bảng 4.4. Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà ri hòa bình từ 0 tuần tuổi - 15 tuần 

tuổi 

Tuần tuổi Số con đầu kỳ  



(con) Số con cuối kỳ (con) Tỷ lệ nuôi sống (%) 

SS 3000 3000 100% 
0-1 3000 2970 99% 

1-2 2970 2940 98.98% 

2-3 2940 2900 98.63% 

3-4 2900 2890 99.65% 
4-5 2890 2890 100% 

5-6 2890 2890 100% 

6-7 2890 2870 99.3% 
7-8 2870 2860 99.65% 

8-9 2860 2860 100% 

9-10 2860 2855 99.82% 
10-11 2855 2850 99.82% 

11-12 2850 2850 100% 

12-13 2850 2850 100% 

13-14 2850 2848 99.92% 
14-15 2848 2848 100% 

0-15 3000 2848 95% 

Nhận xét : Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng rất tốt giúp hạn chế tỷ lệ chết ở 
gà con . Đặc biệt là kỹ thuật úm gà ,chủ trang trại nắm rõ được nhiệt độ và 

độ ẩm trong từng giai đoạn giúp gà con phát triển khỏe mạnh  

- Gà chết nhiều ở giai đoạn 0-4 tuần tuổi giai đoạn này gà con còn nhỏ và 

sức đề kháng còn kém  
- Tỷ lệ nuôi sống đến cuối chu kỳ đạt 95% là rất tốt  

  

 4.3. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG 
4.3.1. Sinh Trưởng Tích Lũy 

Khối lượng cơ thể là một chỉ tiêu quan trọng được các nhà chăn nuôi quan 

tâm. Khả năng tăng khối lượng cơ thể qua các giai đoạn tuổi là tiêu chuẩn 
để đánh giá sức sinh trưởng, là thước đo trình độ chăm sóc nuôi dưỡng 

đồng thời phản ánh chất lượng và tình trạng sức khỏe của con giống. khả 

năng sinh trưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: giống, tuổi, dinh dưỡng, 

chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, điều kiện khí hậu, khả năng thích nghi với 
môi trường sống. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng tích lũy của đàn gà thí 

nghiệm ( chia 3 ô ,mỗi ô 1000con cân mỗi ô 100 con) 

1 ngày tuổi gà con có khối lượng khoảng 40 gam/con 



Bảng 4.5 Khối Lượng Của Gà Ở Các Tuần Tuổi(N=100/ô) 

Tuần Tuổi Số Lượng 
(N) Gà Trống (gam) 

Mean ± SE Cv 

(%) trống Gà Mái (gam) 

Mean ± SE Cv (%) mái 
1 100 140,33± 2,6 2,04 138 ±1,53 2,04 

2 100 220± 5,77 6,15 220± 5,77 6,15 

3 100 340 ±5,77 0,84 340 ±5,77 0,84 
4 100 551,67± 1,67 0,65 451 ±2,08 0,64 

5 100 743,33 ±3,33 0,34 627± 1,53 0,42 

6 100 1013,3± 18,6 4,99 784 ±0,577 0,34 
7 100 1175,3 ±12,5 1,84 975,33± 2,91 0,3 

8 100 1343,3 ±23,3 0,38 1060± 30,6 0,55 

9 100 1466,7 ±16,7 0,34 1243,3± 23,3 0,2 

10 100 1616,7 ±16,7 0,31 1416,7 ±16,7 0,19 
11 100 1826,7 ±16,7 0,28 1516 ±17,0(bán ở khoảng 75 ngày) 0,7 

12 100 2023,3 ±14,5 1,98  

13 100 2143,3 ±23,3 1,18  
14 100 2316,7 ±16,7 0,75  

15 100 2543,3 ±23,3 1,15  

 

  
Biểu đồ 4.1 Sinh trưởng tích lũy  của gà ri hòa bình từ 0-15 tuần tuổi 

Qua  bảng  cho thấy khối lượng cơ thể gà Ri Hòa Bình tăng dần qua các 

tuần tuổi, tăng từ 40  gam lúc 1 ngày tuổi lên 2500 gam lúc 15 tuần tuổi, 
điều này phù hợp với quy luật sinh trưởng và phát triển chung của gia cầm. 

Tốc độ sinh trưởng, tăng trọng ở mỗi giai đoạn lại có sự thay đổi. Khối 

lượng cơ thể lúc 1 ngày tuổi chưa chịu tác động nhiều của yếu tố ngoại cảnh 
đạt trung bình 40gam  Đào Văn Khanh (2002) cho biết khối lượng sơ sinh 

của các giống gà màu Lương Phượng, Tam Hoàng lần lượt là 34,08g, 

31,93g. Khối lượng lúc 01 ngày tuổi của gà Hồ 32,73g/con, gà Mía là 

30,73g/con (Nguyễn Chí Thành và cs, 2009). Như vậy khối lượng 1 ngày 
tuổi của gà Ri Hòa Bình là cao nhất. Qua kết quả thu được cho thấy độ 

đồng đều của đàn gà khá cao và ổn định, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng 

hợp lý, gà nhanh chóng lấy lại được ổn định sau khi mắc bệnh. 



4.3.2. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối ở gà 

a, Sinh Trưởng Tuyệt Đối 
Sinh trưởng tuyệt đối là sự tăng lên về khối lượng, kích thước và thể tích cơ 

thể trong khoảng thời gian giữa 2 lần khảo sát. Để đánh giá chính xác về 

sinh trưởng, tiến hành theo dõi diễn biến tăng khối lượng cơ thể gà thí 

nghiệm theo tuần tuổi, trên cơ sở đó tính toán chỉ tiêu tăng khối lượng tuyệt 
đối của gà thí nghiệm. Kết quả thể hiện qua bảng 

Bảng 4.6 Sinh trưởng tuyệt đối của gà ri hòa bình từ 0-15 tuần tuổi 

(N=100/ô) 
Tuần Tuổi Sinh trưởng tuyệt đối Gà Trống 

Mean ± SE Cv(%) trống Gà Mái 

Mean ± SE Cv(%) mái 
0-1 A(g/con/ngày) 16.6± 0.577 0.6 16.6± 0.577 0.6 

1-2 A(g/con/ngày) 11.417± 0.00882 0.13 11.417± 0.00882 0.13 

2-3 A(g/con/ngày) 17.4± 0.0577 0.57 17.4± 0.0577 0.57 

3-4 A(g/con/ngày) 29.833± 0.0882 0.51 15.633± 0.0667 0.74 
4-5 A(g/con/ngày) 27.1± 0.0577 0.37 25.133 ±0.0882 0.61 

5-6 A(g/con/ngày) 37.1± 0.115 0.54 22.467 ±0.0882 0.68 

6-7 A(g/con/ngày) 23.733± 0.145 1.06 27.5± 0.0577 0.36 
7-8 A(g/con/ngày) 19.133 ±0.0882 0.8 14.833± 0.0882 1.3 

8-9 A(g/con/ngày) 21.367± 0.0882 0.71 17.3± 0.115 1.16 

9-10 A(g/con/ngày) 21.5± 0.0577 0.47 28.467± 0.26 1.58 

10-11 A(g/con/ngày) 35.667± 0.0333 0.35 20.233± 0.45 1.24 
11-12 A(g/con/ngày) 28.6± 0.0577 0.16  

12-13 A(g/con/ngày) 14.2 ±0.115 1.41  

13-14 A(g/con/ngày) 28.467± 0.0882 0.54  
14-15 A(g/con/ngày) 28.467 ±0.0333 0.2  

  

Biểu đồ 4.2 Sinh trưởng tuyệt đối của gà ri hòa bình từ 0- 15 tuần tuổi 
Qua kết quả theo dõi cho thấy, tốc độ sinh trư¬ởng tuyệt đối của gà tăng 

dần nhưng không đều từ 1 đến 15 tuần tuổi đối với gà trống và từ 1-khoảng 

11 tuần tuổi với gà mái. Điều này phù hợp với quy luật sinh trưởng phát dục 

theo giai đoạn của gia cầm. Ở giai đoạn đầu tuy số lượng tế bào tăng nhanh, 
nhưng kích thước và khối l¬ượng tế bào còn nhỏ nên tốc độ tăng trọng còn 

chậm. Đến các tuần tiếp sau cơ thể gà phát triển nằm trong giai đoạn sinh 

trư¬ởng nhanh, các tế bào tăng sinh cả về số lượng, kích thước và khối 



lư¬ợng nên tốc độ sinh trưởng tuyệt đối cao hơn. Sinh trưởng tuyệt đối cao 

nhất ở giai đoạn 3-6 tuần tuổi,cao nhất ở tuần 6 đạt 37,1g/con/ngày với gà 
trống và còn gà mái cao nhất là 9 tuần tuổi vì đây là giai đoạn vỗ béo để bán 

. Từ kết quả trên cho biết sinh trưởng tuyệt đối không chỉ phụ thuộc vào 

giống, cá thể, giới tính mà còn phụ thuộc vào giai đoạn phát triển, thời tiết 

và môi trường sống của gia cầm. 
b, Sinh Trưởng Tương Đối 

Sinh trưởng tương đối được tính bằng % chênh lệch giữa khối lượng gà cân 

sau so với khối lượng gà cân trước. Nó biểu thị một cách tương đối tốc độ 
sinh trưởng của đàn gà sau một thời gian nuôi dưỡng nhất định. Qua đó, 

người chăn nuôi biết nên tác động như thế nào và vào thời điểm nào là phù 

hợp nhất để có được sự tăng khối lượng cao nhất với lượng thức ăn ít nhất. 
Kết quả theo dõi khả năng tăng khối lượng của gà thí nghiệm thể hiện qua 

bảng  

  

Bảng 4.7 Sinh trưởng tương đối của gà ri hòa bình từ 0-15 tuần tuổi 
(N=100/ô) 

Tuần Tuổi Sinh trưởng tương đối 

(%) Gà Trống 
Mean ± SE Cv (%) trống Gà Mái 

Mean ± SE Cv (%) mái 

0-1 R(%) 111.08 ±0.0404 0.06 111.08± 0.0404 0.06 

1-2 R(%) 44.45± 0.00577 0.02 44.45± 0.00577 0.02 
2-3 R(%) 42.767 ±0.145 0.59 42.767 ±0.145 0.59 

3-4 R(%) 47.067± 0.0333 0.12 28.5± 0.751 4.56 

4-5 R(%) 29.367± 0.203 1.2 32.633 ±0.0667 0.35 
5-6 R(%) 29.767± 0.145 0.85 22.4± 0.0577 0.45 

6-7 R(%) 15.167± 0.0882 1.01 21.833± 0.0882 0.7 

7-8 R(%) 10.87± 0.0153 0.24 10.067± 0.0333 0.57 
8-9 R(%) 10.967± 0.0333 0.53 10.6 ±0.0577 0.94 

9-10 R(%) 9.8167± 0.00882 0.16 15.367± 0.0667 0.75 

10-11 R(%) 14.9± 0.0577 0.67 6.9333± 0.0333 0.83 

11-12 R(%) 10.533 ±0.0333 0.55  
12-13 R(%) 4.833± 0.0882 3.16  

13-14 R(%) 9.09± 0.00577 0.11  

14-15 R(%) 8.3667± 0.0667 1.38  



  

Biểu đồ 4.3 Sinh trưởng tương đối của gà ri từ 0-15 tuần tuổi 
Qua bảng  ta thấy sinh trưởng tương đối của gà giảm dần và không đều từ 

111.08% ở tuần 1 xuống 9.8% ở tuần 10 sau đó tăng nhẹ ở 2 tuần tiếp theo 

rồi lại biến động lên xuống ở vài tuần cuối đối với gà trống và từ 111.08% ở 

1 tuần 1 xuống 6.9% ở khoảng tuần 11 điều này hoàn toàn phù hợp với quy 
luật sinh trưởng và phát triển của gia cầm, gia cầm non sinh trưởng nhanh 

sau đó giảm dần. Sinh trưởng tương đối của gà H’Mông giai đoạn 1 tuần 

tuổi là 57,81%, kết thúc 12 tuần tuổi còn 10,17% (Nguyễn Viết thái, 2011). 
Đào Văn Khanh (2002) nghiên cứu trên gà Tam Hoàng nuôi vụ hè ở Thái 

Nguyên cho biết, gà Tam Hoàng có khả năng sinh trưởng tương đối ở 1 

tuần tuổi là cao nhất (83,25%), sau đó giảm dần ở tuần thứ 2 là 62,38% và 
tuần 3 còn 52,41%. Điều này có thể rút ra kinh nghiệm trong chăn nuôi gà 

thịt để đạt được hiệu quả kinh tế cao là rút ngắn thời gian nuôi, nếu thời 

gian nuôi càng dài thì cường độ sinh trưởng của gia cầm giảm thấp và kéo 

theo hiệu quả kinh tế sẽ giảm 
4.4. THU NHẬN VÀ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN 

Thông qua lượng thức ăn thu nhận hàng ngày chúng ta có thể đánh giá tình 

trạng sức khỏe đàn gà, chất lượng thức ăn, trình độ chăm sóc và nuôi 
dưỡng. 

Lượng thức ăn thu nhận là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong chăn nuôi 

nói chung và trong chăn nuôi gia cầm nói riêng. Thông qua chỉ tiêu này có 

thể đánh giá được tình trạng sức khỏe của đàn gia cầm, chất lượng thức ăn 
và trình độ nuôi dưỡng chăm sóc. Dựa vào lượng thức ăn thu nhận và năng 

suất của mỗi đàn gia cầm, người chăn nuôi tính được tiêu tốn và chi phí 

thức ăn cho một đơn vị sản phẩm chăn nuôi. Qua đó người chăn nuôi có thể 
điều chỉnh lượng thức ăn hàng ngày cho hợp lý nhằm hạn chế thức ăn dư 

thừa, đồng thời còn có thể thay đổi thành phần các chất dinh dưỡng trong 

khẩu phần cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau của gà, 
nhằm kích thích gia cầm sử dụng thức ăn có hiệu quả nhất. Mục đích cuối 

cùng của người chăn nuôi là làm giảm chi phí thức ăn trên một đơn vị sản 

phẩm chăn nuôi  tới mức thấp nhất, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng 

lượng cần thiết cho gà sinh trưởng và phát triển bình thường. 
Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày phụ thuộc vào chất lượng con giống, 

chủng loại thức ăn, chất lượng thức ăn và điều kiện ngoại cảnh như: nhiệt 

độ chuồng nuôi quá cao hoặc quá thấp gà sẽ ăn ít… Chăm sóc, nuôi dưỡng, 



vệ sinh tốt sẽ làm tăng lượng thức ăn gà thu nhận hàng ngày. Chia 3 ô mỗi ô 

1000con để theo dõi lượng thức ăn thu nhận và tiêu tốn 
Bảng 4.8 Tiêu tốn thức ăn theo ngày và tuần ở gà ri hòa bình qua các tuần 

tuổi (N=3 ô) 

Tuần Tuổi Lượng thức ăn thu nhận(g/con/ngày) 

Mean ± SE Cv (%) Lượng thức ăn thu nhận(g/con/tuần) 
Mean ± SE Cv (%) 

1 12.433± 0.0297 0.41 87.5± 0.289 0.57 

2 20.5± 0.0577 0.49 144± 0.577 0.69 
3 30.1± 0.0577 0.33 210.83± 0.441 0.36 

4 40.7 ±0.115 0.49 284.17 ±0.167 0.1 

5 51.467 ±0.0333 0.11 365± 0.577 0.27 
6 60.733± 0.0882 0.25 427.83± 0.441 0.18 

7 70.2 ±0.153 0.38 492.33± 0.333 0.12 

8 73.033± 0.0882 0.21 512.33± 0.882 0.3 

9 85.933± 0.033 0.07 602.5 ±0.289 0.08 
10 92 ±0.577 1.09 641.7± 0.882 0.24 

11 100.33± 0.882 1.52 694.33± 0.333 0.19 

12 102± 0.577 0.98 713.5± 0.764 0.08 
13 103.5± 0.289 0.48 721.57 ±0.296 0.07 

14 102.57± 0.296 0.5 719± 0.577 0.14 

15 101.48 ±0.29 0.49 718.5± 0.289 0.07 

Tổng 1046.7± 0.333 0.06 7335.1± 0.0318 0.00 
Trung  bình 69.9± 0.0577 0.14 489.5± 0.289 0.1 

 

  
Biểu đồ 4.4 Lượng thức ăn thu nhận của gà ri hòa bình qua 15 tuần 

 

Qua bảng  và biểu đồ cho thấy lượng thức ăn thu nhận đều tăng dần qua các 
tuần tuổi, cùng theo đó là tiêu tốn thức ăn cũng tăng dần. Ở 1 tuần tuổi 

lượng thức ăn thu nhận của gà Ri Hòa Bình là 12,433g/con/ngày. Đến 15 

tuần tuổi, thu nhận thức ăn là 101.48g/con/ngày . Gà có tốc độ sinh trưởng 

càng nhanh, khối lượng cơ thể càng lớn thì lượng thức ăn thu nhận càng 
nhiều. Thời gian nuôi diễn ra vào mùa lạnh nên giai đoạn úm hiệu quả sử 

dụng thức ăn là tốt nhất do gà được đảm bảo nhiệt độ thích hợp, các giai 

đoạn còn lại do phải mất năng lượng cho duy trì thân nhiệt nên phải tiêu tốn 



lượng thức ăn lớn hơn, hiệu quả sử dụng thức ăn thấp hơn. 

  
Bảng 4.9 Hiệu quả sử dụng thức ăn của gà ri hòa bình qua 15 tuần(N=3 ô) 

 

Tuần tuổi Số Lượng (N=3) Hiệu quả sử dụng thức ăn (kgTa/kgTT) tính 

theo tuần HQSDTA 
Mean ± SE Cv(%) 

1 3 kgTa/kgTT 0.873± 0.00333 0.66 

2 3 kgTa/kgTT 1.78± 0.00577 0.56 
3 3 kgTa/kgTT 1.76 ±0.00577 0.57 

4 3 kgTa/kgTT 1.3533± 0.00882 1.13 

5 3 kgTa/kgTT 1.8967± 0.00333 0.3 
6 3 kgTa/kgTT 1.6383 ±0.00601 0.64 

7 3 kgTa/kgTT 2.96± 0.0208 1.22 

8 3 kgTa/kgTT 3.75± 0.0289 1.33 

9 3 kgTa/kgTT 4.0167± 0.0167 0.72 
10 3 kgTa/kgTT 4.2± 0.0289 1.19 

11 3 kgTa/kgTT 3.3833± 0.0441 2.26 

12 3 kgTa/kgTT 3.4667± 0.0333 1.67 
13 3 kgTa/kgTT 3.5233± 0.0145 0.71 

14 3 kgTa/kgTT 3.5667 ±0.00882 0.43 

15 3 kgTa/kgTT 3.54± 0.0208 1.02 

Tổng kgTa/kgTT 41.736 ±0.145 0.6 
Trung  bình kgTa/kgTT 2.7867± 0.00667 0.41 

 

Qua bảng trên ta thấy hiệu quả sử dụng thức ăn biến động từ tuần 1đến tuần 
6 .Sau đó tăng từ tuần 6 đến tuần 10 . Kết thúc quá trình nuôi 15tuần tuổi 

trung bình  tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của gà Ri Hòa Bình là 

2,7867kg. Bùi Hữu Đoàn và Hoàng Thanh (2011) cho biết FCR của gà lai 
(Mía – Hồ - Lương Phượng) lúc 12 tuần tuổi là 2,83. Tiêu tốn thức ăn/ kg 

tăng khối lượng của gà Hồ thương phẩm từ 1 – 12 tuần tuổi nuôi theo 

phương thức bán công nghiệp là 3,23kg. Thời gian nuôi ngắn hơn và 

phương thức chăn nuôi công nghiệp gà ít vận động hơn, sự khác nhau giữa 
gà lai và gà địa phương . 

  

  Biểu đồ 4.5 Tiêu tốn thức ăn của gà ri hòa bình từ 0-15 tuần tuổi 



4.5. KẾT QUẢ MỔ KHẢO SÁT 

Tiến hành mổ khảo sát 5 con trống,5con mái kết quả được thể hiện ở bảng 
4.10 và 4.11 

Bảng 4.10  Khối lượng từng loại thịt 

Phân Loại Gà Trống (n=5) 

Mean ± SE Gà Mái (n=5) 
Mean ± SE 

KL Sống(g) 2440±54,8 1400  ± 70,7 

KL Thân Thịt(g) 1928 ±46,6 1090  ± 74,5 
KL Thịt Ngực(g) 204 ± 8,22 108  ±  9,08 

KL Thịt Đùi(g) 241  ± 7,42 138  ±  12,55 

KL Mỡ Bụng(g) 54 ±  8,22 30.8  ± 4,32 
 

  

Bảng 4.11 Tỷ lệ % từng loại thịt 

Tỷ Lệ 
(%) Gà Trống (n=5) 

Mean ± SE Gà Mái (n=5) 

Mean ± SE 
Thân Thịt(%) 78,990 ± 0,721 77,790  ±1,475 

Thịt Ngực(%) 21,156 ± 0,530 19,832  ±0,469 

Thịt Đùi(%) 24,974 ± 0,544 25,332±  0,671 

Thịt Ngực+Đùi(%) 46,152 ± 1,092 45,164 ± 0,919 
Mỡ(%) 2,774  ±0,398 2,8100 ± 0,2043 

 

Qua bảng trên ta thấy khối lượng của gà trống lúc 15 tuần tuổi khoảng 1,4-
1,5kg còn gà mái là khoảng 1,4-1,5kg  ở 11 tuần tuổi. Tỷ lệ % thân thịt ở cả 

gà trống và gà mái đều trên 20% .Tỷ lệ % của thịt đùi và ngực ở cả trống và 

mái đều chiếm khoảng trên 45% khối lượng  thân thịt. Còn lượng mỡ bụng 
chiếm khoảng 2,7-2,8% khối lượng thân thịt 

4.6. HIỆU QUẢ KINH TẾ 

Do đây là trại gia công của công ty nên chi phí con giống, thuốc men, 

vaccine gần như không cần bỏ, dựa vào hợp đồng gia công giữa công ty và 
chủ trại ta tính được hiệu quả kinh tế như bảng 4.9 

  

Bảng 4.12. Hiệu quả kinh tế nuôi gà Ri Hòa Bình 



Chỉ tiêu ĐVT Gà Ri Hòa Bình 

Số con đầu kỳ con 3000 
Tỷ lệ nuôi sống % 95% 

Thời gian nuôi Tuần 15 tuần 

Phần chi Đồng 30trđ/lứa 

Tiền thuê trang trại Đồng 1800.000đ/ lứa( tiền khấu hao chuồng do trang 
trại xây trên đất sẵn có của gia đình) 

Tiền thuê công nhân Đồng 5.000.000đ/người 

Tiền điện, nước Đồng Tiền điện: 1trđ/tháng(mùa hè) 
Tiền nước: 200ngđ/tháng 

Chi khác Đồng 10trđ/lứa(thuốc,sửa chữa,...) 

Phần thu Đồng 58.000.000đ 
Số gà xuất chuồng con 2850 con 

Kl trung bình Kg/con 2.4-2.7kg/con 

Phí chăn nuôi Đồng Công ty trả cho trang trại công chăn nuôi là 8.000đ/con 

gà xuất chuồng( khoảng 23trđ) 
Thưởng BW Đồng Công ty thu đủ lượng gà đã ký trong hợp đồng,số gà 

thừa trang trại sẽ được bán theo giá thị trường(dư 5 tạ x 60ngđ/kg)30trđ 

Thưởng FCR Đồng Nếu FCR dưới mức quy định mà gà đủ cân theo hợp 
đồng thì trại sẽ được hưởng số tiền của phần cám dư đó(số lượng cám thừa 

x 11500đ/kg)dư 0.5 tấn = 5.800.000đ 

Phần lãi Đồng 28.000.000đ 

Thông qua bảng trên ta thấy hiệu quả kinh tế mà chăn nuôi mang lại cho 
các trang trại trong một năm  là tương đối lớn,mang lại một nguồn thu nhập 

ổn định cho người chăn nuôi giúp cải thiên và nâng cao đời sống .Thông 

qua đó giúp ngành chăn nuôi và đặc biệt là chăn nuôi gà ngày càng phát 
triển 

64.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG CỦA LỢN CON SAU 

CAI SỮA GIAI ĐOẠN 26-150 
NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN 

NUÔI CÔNG TY HÒA PHÁT BẮC 

GIANG 

Hoàng Đình 
Sơn 

Trần Bích 
Phương 

Từ kết quả trên chúng tôi đưa ra một số kết luận sau : 

1, Khối lượng cai sữa của lợn Duroc hơi thấp (5,92 kg) nhưng khối lượng 

70 ngày tuổi và 150 ngày tuổi lại cao hơn so với các nghiên cứu khác 
(24,45 kg và 101,70 kg). 

2, Tăng khối lượng trung bình từ cai sữa đến 150 ngày tuổi đạt 95,80 kg. 

3, Sinh trưởng tuyệt đối từ cai sữa đến 150 ngày tuổi đạt 778,10 
(g/con/ngày). 

4, Sinh trưởng tương đối từ cai sữa đến 150 ngày tuổi đạt  

5, Tiêu tốn thức ăn giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi đạt mức trung bình 



1,52 kg. Tiêu tốn thức ăn giai đoạn 70 – 150 ngày tuổi là 2,35 kg. 

6, Chi phí cho 1 kg lợn hậu bị là 33.508,92 vnđ. 

65.  

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 
nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) 

phối với lợn đực Duroc tại trang trại 

thuộc công ty Masan tại huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An 

Phạm MInh 
Đăng 

Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Kết quả chính và kết luận: Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, 
chúng tôi đưa ra một số nhận xét như sau: 

+ Các đặc điểm sinh lý sinh dục của nái F1(Landrace x Yorskshire) nằm 

trong giới hạn bình thường của giống gồm: tuổi dộng dục lần đầu là 225,93 
ngày; tuổi phối giống lần đầu là 252,07 ngày; tuổi đẻ lứa đầu là 366,30 

ngày; thời gian mang thai là 114,51 ngày; thời gian cai sữa và thời gian 

động dục trở lại lần lượt là 24,51 và 4,32 ngày; khoảng cách lứa đẻ là 
143,65 ngày; số lứa/nái/năm là 2,54 lứa. 

+ Năng suất sinh sản của lợn nái đạt kết quả tốt: số con sơ sinh/ổ là 13,69 

con; khối lượng sơ sinh/ổ là 18,3 kg; số con cai sữa/ổ là 11,01 con và khối 

lượng cai sữa/ổ là 70,70 kg. 
+ Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa của lợn nái tại trại là 5,54 kg. 

+ Đàn lợn nái và lợn con theo mẹ nuôi tại trại chỉ mắc một số bệnh thông 

thường với tỷ lệ mắc thấp và tỷ lệ khỏi bệnh cao. 

66.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG XUẤT SINH 
SẢN  LỢN NÁI DUROC ĐƯỢC 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

Từ kết quả thu được về các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái Duroc nuôi tại công 

ty CP giống vật nuôi amafam An Mô-Lê Lợi-Chí Linh-Hải Dương chúng 

tôi đưa ra mốt số kết luận sau: 

Các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục của lơn nái Duroc đều ở mức tốt. Cụ thể là 
tuổi phối giống lần đầu: 234,9 ngày; tuổi đẻ lứa đầu: 349,23 ngày; thời gian 

mang thai: 114,26 ngày; thời gian động dục lại sau cai sữa: 4,81 ngày; 

khoảng cách lứa đẻ: 144,04 ngày. 
Khả năng sinh sản của lợn nái Duroc nuôi tai công ty là khá tốt. Trung bình 

số con đẻ ra/ổ, số con đẻ ra còn sống/ổ, số con để lại nuôi/ổ, số con cai 

sữa/ổ lần lượt là 9,25; 7,98; 7,92; 7,57 con. Khối lượng/con ở sơ sinh, lợn 

con cai sữa tương ứng là 1,6; 5,63 kg và số ngày nuôi con trung bình là 
26,09 ngày. 

Nhìn chung thì năng suất sinh sản cao ở các lứa là: Thấp nhất ở lứa 1 và 

tăng dần đến lứa 3 và giảm dần ở lứa 4 và 5. 
Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa ở mức khá cao (8,51 kg TA). 

67.  KHẢ  NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN 

LỢN NÁI F1(LANDRACE  x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC  
GIỐNG DUROC NUÔI TẠI 

TRANG TRẠI ĐẶNG THỊ THOAN, 

DIÊM THỊ 

TRANG  
Vũ Đình Tôn  

 KẾT QUẢ : 

Qua kết quả theo dõi một số chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái 

F1(LY) phối với đực giống Duroc tại trại lợn của bà Đặng Thị Thoan xã Lai 
Cách huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Tôi có một số kết luận sau: 

1.Trang trại nhà bà Đặng Thị Thoan thực hiện quy trình chăm sóc nuôi 



HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI 

DƯƠNG. 

dưỡng lợn khá tốt, đáp ứng đủ điều kiện về chuồng trại, đảm bảo đủ dinh 

dưỡng cho lợn nái và lợn con. Có quy trình vệ sinh chuồng trại tốt, thực 
hiện tiêm phòng vac-xin đầy đủ cho đàn lợn. 

2. Đàn lợn nái F1(YL) nuôi tại trại thể hiện các đặc điểm sinh lý sinh dục 

bình thường của giống. Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, tuổi 

đẻ lứa đầu lần lượt là 211,29; 237,88; 343,08. Thời gian mang thai là 
115,01 ngày. Khoảng cách lứa đẻ là 147,09 ngày.  

3. Năng suất sinh sản của tổ hợp lai Duroc x LY đạt khá tốt số con sinh ra/ 

ổ đạt 12,81 con. Số con còn sống/ ổ đạt 11,78 con. Tỉ lệ nuôi đến cai sữa 
đạt 97,67 %. Khối lượng sơ sinh/ ổ đạt 17,81 kg. Khối lượng cai sữa/ ổ đạt 

72,63 kg. Khối lượng sơ sinh/con 1,52 kg; tổng khối lượng sơ sinh/ổ 

17,81kg; khối lượng cai sữa/con 6,58 kg; tổng khối lượng cai sữa/ổ 72,63 
kg với thời gian nuôi con là 22,49 ngày, số lứa/nái/năm ước tính khoảng 

2,48 lứa/nái/năm. Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LY) có xu hướng tăng 

dần từ lứa 1 đến lứa 3. 

4. Tình hình một số dịch bệnh trên đàn lợn nái cũng như lợn con: do trang 
trại thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh cũng 

như quy trình tiêm phòng vacxin nên trại chỉ mắc một số bệnh thông 

thường trên đàn lợn nái và lợn con, như viêm tử cung sảy thai ở lợn nái, 
bệnh viêm khớp ở lợn con mắc với tỷ lệ thấp. Nhưng bệnh tiêu chảy ở lợn 

con mắc với tỉ lệ khá cao trên 93%.  

   Hiệu quả chuyển hóa thức ăn để tạo ra 1 kg lợn con cai sữa là 6,7 kg. 

68.  

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH 
SẢN CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG 

NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIỐNG GIA CẦM TIẾN ĐẠT- 

LIÊN HÀ - ĐÔNG ANH – HÀ NỘI. 

Đinh Thế Tùng 
Trần Bích 

Phương 

Từ kết quả thu được qua việc nuôi 5740 con gà Lương Phượng mẹ lại với 
gà Chọi bố tại Công ty cổ phần giống gia cầm Tiến Đạt-Liên Hà-Đông 

Anh-Hà Nội tôi rút ra kết luận sau:  

- Tuổi thành thục sinh dục: tuổi đẻ quả trứng đầu tiên ở trước 21 tuần tuổi, 
tuổi đẻ đạt trên 5% ở 22 tuần tuổi(9%), tuổi đẻ đạt 30 % ở 24 tuần tuổi, tuổi 

đẻ đạt 50% ở 25 tuần tuổi và tuổi đẻ đạt đỉnh cao ở 29 tuần tuổi(73.42%) 

- Tỷ lệ nuôi sống trung bình qua các tuần là 99,738%. Tỷ lệ trong giai đoạn 

thí nghiệm là 95,281%. Tỷ lệ hao hụt đàn gà trong thời gian thí nghiệm là 
4,719% 

- Tỷ lệ đẻ trung bình từ tuần 21-38 đạt 54,165%. Tỷ lệ trứng giống trung 

bình từ tuần 24– 38 đạt 89.88 %. 
- Tiêu tốn thức ăn/ 10 quả trứng (từ tuần 24-38) là 2,25 kg với chi phí thức 

ăn/ 10 quả trứng là 22500 VNĐ. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng giống( từ 

tuần 24-38)  là 2,57 kg với chi phí thức ăn/ 10 quả trứng giống là 



25700VNĐ. 

- Từ những kết quả thu được của đề tài cho thấy gà Lương Phượng có khả 
năng thích nghi cao trong điều kiện nuôi nhốt, dễ nuôi, có thể triển khai 

nuôi trên địa bàn Huyện Đông Anh , thành phố Hà Nội. 

69.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI F1 
(LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC TẠI 

TRANG TRẠI ANH TUYỂN, XÃ 
LƯƠNG PHONG – HUYỆN HIỆP 

HOÀ – TỈNH BẮC GIANG 

Nguyễn Văn 
Huy 

Nguyễn Bá 
Mùi 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đưa ra một số kết luận 

sau: 
Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) x Du 

Năng suất sinh sản của đàn nái F1(LY) phối với đực Duroc  đạt kết quả tốt 

thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 
Tuổi đẻ lứa đầu là 344,83 ngày  

Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 146,70 ngày 

Số con đẻ ra/ổ: 12,88 con 

Số con đẻ ra còn sống/ổ: 11,68 con 
Số con cai sữa/ổ: 11,20 con 

Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,15 kg 

Khối lượng cai sữa/ổ: 72.10 kg 
Số con cai sữa/nái/năm: 28,73con 

Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái F1(LY) hầu như có giá trị thấp ở lứa 

1 sau đó tăng dần và đạt cao ở các lứa 3, 4, 5. 
Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa 

Lượng thức ăn tiêu tốn để sản xuất ra 1kg lợn cai sữa là 5.75 kg. 

Tình hình dịch bệnh tại trang trại 

Đàn lợn nái F1(LY) chỉ mắc một số bệnh thường gặp của nái sinh sản với tỷ 
lệ thấp. Các bệnh lí của nái đa số điều được phát hiện và có phương hướng 

chữa trị kịp thời. 

Đàn lợn con theo mẹ bệnh về đường tiêu hoá chiếm phần lớn (20,67%) tuy 
nhiên đa phần lợn được phát hiện và chữa trị kịp thời, tỷ lệ điều trị khỏi lên 

đến 95,45%. 

70.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN GF24 PHỐI VỚI LỢN ĐỰC 
GF399 NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

CÙ XUÂN THÀNH, PHÚC YÊN, 

VĨNH PHÚC 

Đào Công 

Tuấn 
Vũ Đình Tôn 

1. Năng suất sinh sản của lợn nái tại trại. 

Trại lợn Cù Xuân Thành có hiệu quả chăn nuôi khá tốt. Các chỉ tiêu về sinh 
lí sinh dục của lợn nái đều ổn và phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại cơ sở, 

các chỉ tiêu về tình hình sinh sản của lợn nái tại cơ sở hoàn toàn đạt yêu cầu 

đã đề ra trong quy trình chăn nuôi lợn nái và lợn con theo mẹ của công ty 
liên kết là GreenFeed. Để đạt được kết quả này là sự cố gắng không ngừng 

trong công việc của cán bộ kỹ thuật và công nhân trong trại. 

2. Các quy trình chăn nuôi. 



- Công tác vệ sinh đạt tốt, hệ thống chuồng trại luôn đảm bảo sạch sẽ, 

thoáng mát về mùa hè, ấm và kín gió về mùa đông. Việc thu gom phân, 
nước tiểu, vệ sinh cống rãnh, đường đi trong trại được quét dọn và rắc vôi 

đúng theo quy định. 

Trại đã thực hiên tốt và nghiêm ngặt các quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và 

vệ sinh phòng bệnh cho đàn lợn. 

71.  

“NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
LỢN NÁI CP909(LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC TẠI TRANG TRẠI 
NGUYỄN VĂN NGUYỆT- HUYỆN 

VIỆT YÊN – TỈNH BẮC GIANG ” 

Đặng Hương 

Liên 
Trần Hiệp 

 + Năng suất sinh sản của CP909: 

- Tuổi phối lần đầu của nái CP909: 244,25 ngày 

- Số con đẻ ra/ổ của lợn nái CP909 : 12,44 con 
- Số con đẻ ra còn sống/ổ của lợn nái CP909 11,8 là con/ổ 

- Số con cai sữa/ lứa của CP909: 11,12 con 

- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa/ lứa của con nái CP909 :91,97%. 

- Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của lợn nái CP09 :142,72 ngày 
- Số lứa/nái/năm của nái CP909: 2,56 

- Số con cai sữa/nái/năm của nái CP909 là (con/nái/năm): 27,28 con 

- Các chỉ tiêu về độ lớn lứa đẻ, khối lượng/ổ của lợn CP909 đều có  xu 
hướng tăng từ lứa thứ 3 trở đi và thấp nhất ở lứa 1. 

+ Tốc độ sinh trưởng của đàn con của nái CP909 cao hơn nái CP40. 

- Khối lượng sơ sinh của con lai giữa nái CP909 × đực Du là 1,52 kg/con. 
- Khối lượng cai sữa của con lai giữa nái CP909 × đực Du là 5,46 kg/con. 

+ Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn tại trang trại 

- Hạch toán sơ bộ hiệu quả kinh tế tôi tính được lợi nhuận/ nái/ lứa của nái 

CP909 là 22.425.200 nghìn đồng . Lợi nhuận/nái/năm của CP909 là 
54.493.190 đồng. 

72.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI  
F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI TRANG TRẠI BẦU, 
HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC 

GIANg 

Nguyễn Thị 
Phương Anh 

Nguyễn Bá 
Mùi 

Tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc cho năng 

suất sinh sản tương đối cao: 

+Tuổi đẻ  lứa đầu                                :352,1 ngày 
+Khoảng cách lứa đẻ                           :142,87 ngày 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt         :14,96  con. 

+Tỷ lệ sơ sinh sống                               :88,06% 
+ Số con cai sữa/ổ đạt           : 13,05con. 

+ Khối lượng sơ sinh/con đạt : 1,3 kg.  

+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt :  14,47kg. 
+ Khối lượng cai sữa/con đạt : 6,51 kg. 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt :84,92 kg. 

+ Số lứa/nái/năm đạt                              : 2,56 lứa 



+thời gian chờ phối                                 :22,67 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái lai F1(L×Y) 
đạt 5,14 kg. 

73.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng và sử 
dụng tinh bột của một số chủng nấm 

men Saccharomyces sp. 

Trần Tuấn Đạt 
Nguyễn Thị 

Tuyết Lê 

Từ các kết quả thu được, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

- Đã chọn lọc được 04 chủng nấm men có khả năng sinh trưởng tốt là 

MRNC4B, MRNC4A, MRNC2 và MD1 
- Chủng nấm men MRNC4B  có khả năng phân giải tinh bột tốt với 0,625 

đơn vị Wolhgemuth để phân giải hoàn toàn tinh bột trong 24h  

- Môi trường tốt nhất  được lựa chọn sử dụng cho nuôi cấy nấm men là môi 
trường MT4 sử dụng rỉ mật đường và nguồn N là (NH4)2SO4.  

- Khả năng tích lũy sinh khối cao nhất ở hai chủng MRNC4B (1,29mg/l) và 

MRNC4A (0,65mg/l) khi nuôi cấy ở môi trường MT4 có sử dụng rỉ mật 

đường và muối ammoni sulfate  
- Kết quả đánh giá khả năng sử dụng các nguồn cơ chất giàu tinh bột: 

+ Trên môi trường dịch cám gạo: Đã chọn lọc được 02 chủng là MRNC4A 

và MRNC4B có tốc độ tăng số lượng tế bào  là 28.96 và 31,92 lần sau 48h 
nuôi cấy 

+ Trên môi trường dịch ngô: đã chọn lọc được 02 chủng là MRNC2 và 

MRNC4B  có tốc độ tăng số lượng tế bào cao nhất là 13,15 và 14,34 lần.  
+ Trên môi trường dịch bột sắn: Đã chọn lọc được 02 chủng là MRNC4B 

và MRNC4A có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là 12,54 và 8,859 lần so với 

ban đầu.  

- Môi trường dịch ngô và dịch cám gạo là hai môi trường thích hợp để sử 
dụng nuôi cấy nấm men. 

Từ các kết quả trên, chúng tôi chọn ra 01 chủng nấm men có khả năng sinh 

trưởng và sử dụng tinh bột tốt nhất là MRNC4B để sử dụng trong sản xuất 
chế phẩm men ủ thức ăn sử dụng chế biến thức ăn trong chăn nuôi. 

74.  

: “Đánh giá đặc điểm sinh lý sinh sản 

của lợn nái Yorkshie và Landrace và 

biện pháp quản lý khả lên giống sinh 
sản bằng Altresyn, nuôi tại trại chăn 

nuôi lợn Mr.Hải (CARGILL), Địch 

Quả - Thanh Sơn - Phú Thọ” 

Nguyễn Văn 
Thuần 

Nguyễn Chí 
Thành 

PHẦN IV : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái hậu bị dòng Landrace 

và Yorkshire 
4.1.1. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu sinh lý, sinh dục của lợn. 

 Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của đàn lợn hậu bị dòng Landrace và 

yorkshire 
                                                      Bảng 4.1 Landrace 

Chỉ tiêu theo dõi ĐVT n X ̅±mx ̅ CV(%) 

Tuổi động dục lần đầu ngày 20 183,1±4,96 8,56 



Thời gian động dục lần đầu ngày 20 5,650±0,254 20,12 

Tuổi phối giống lần đầu ngày 20 226±0,577 0,81 
 

                                                     Bảng 4.2 Yorkshire 

Chỉ tiêu theo dõi ĐVT n X ̅±mx ̅ CV(%) 

Tuổi động dục lần đầu ngày 20 189±2,73 8,56 
Thời gian động dục lần đầu ngày 20 5,750±0,204 15,83 

Tuổi phối giống lần đầu ngày 20 227,9±0,379 0,53 

 
- Thời gian suất hiện động dục lần đầu: Là chỉ tiêu phản ánh sự thích 

nghi của cơ thể đối với điều kiện thời tiết khí hậu, môi trường sống cũng 

như 
chế độ chăm sóc nuôi dưỡng. Nếu như khả năng thích nghi của cơ thể đối 

với 

điều kiện môi trường sống tốt, cho ăn khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng lợn 

sẽ 
có thời gian thành thục sớm và ngược lại. 

-  Kết quả của bảng 3.1 cho ta thấy  lợn cụ kỵ Landrace và Yorkshie nuôi 

tại trại giống hạt nhân Cargill có tuổi động dục bình quân lần lượt là 
183,1±4,96 và 189±2,73 ngày. 

- So sánh với kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác ta thấy : Theo 

Trần Văn Phùng và cs (2004), các giống lợn ngoại như lợn Yorkshire, lợn 

Landrace có tuổi động dục lần đầu vào khoảng 7- 8 tháng tuổi. Như vậy kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi là khá phù hợp. 

- Thời gian kéo dài động dục lần đầu của lợn cụ kỵ Landrace và Yorkshire 

lần lượt là 5,650±0,254 và 5,750±0,204 ngày. Theo Trần Văn Phùng 
(2004), thời gian động dục của nái hậu bị ngoại có thể giao động từ 5 - 7 

ngày. Như vậy kết quả nghiên cứu trên của chúng tôi là tương đối phù hợp 

với những kết quả trên. 
 - Tuổi phối giống lần đầu của lợn cụ kỵ Landrace và Yorkshire lần lượt là 

226±0,577 và 227,9±0,379 sớm hơn so với nghiên cứu của tác giả Nguyễn 

Thị Hồng Nhung, Phạm Duy Thẩm, Trịnh Hồng Sơn, Phạm Doãn Lân, Đỗ 

Đức Lực (2020). Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam, lợn Landrace và 
Yorkshire có tuổi phối giống lần đầu là 241,52± 1,37 và 243,41±1,37 ngày. 

4.1.2 Thời gian xuất hiện động dục lần đầu xuất hiện trong ngày 

    Bảng 4.3 Thời gian xuất hiện động dục lần đầu lợn cụ kỵ Landrace 



STT Thời gian động dục trong ngày n Số lượng(con) Tỷ lệ(%) 

1 Sáng 20 14 70% 
2 Chiều 20 6 30% 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
    Bảng 4.4 Thời gian xuất hiện động dục lần đầu lợn cụ kỵ Yorkshire 

STT Thời gian động dục trong ngày n Số lượng(con) Tỷ lệ(%) 

1 Sáng 20 15 75% 
2 Chiều 20 5 25% 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4.1.3. Biểu hiện bên ngoài của cơ quan sinh dục trong thời gian động dục 

Bảng 4.5 Biểu hiện bên ngoài của cơ quan sinh dục trong thời gian động 
dục 

                  

Các chỉ tiêu n Biểu hiện trong thời gian động dục 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 
Màu sắc âm hộ 20 Đỏ tươi Sẫm Mận chín Thâm Thâm  

Độ sưng âm hộ 20 Căng mọng Héo Vết nhăn mờ Héo héo 

Lượng dịch nhầy âm hộ 20 Bình thường Nhiều Nhiều Ít Không còn 
Màu sắc dịch nhầy âm hộ 20 Nhựa chuối Nhựa chuối Nhựa chuối Trắng 

đục Không còn 

Độ loãng đặc của dịch nhầy 20 Loãng độ dính kém Đặc dính hơn Đặc keo 

dính Loãng không dính Không còn 
 

Bảng 4.3 thể hiện được các biểu hiện của cơ quan sinh dục trong thời gian 

động dục của lợn cái hậu bị Landrace và Yorkshire . Chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu một số chỉ tiêu như sau: 

- Màu sắc âm hộ: Ở ngày thứ nhất có màu đỏ tươi, sang ngày thứ 2 chuyển 

sang màu sẫm hơn, ngày thứ 3 có màu mận chín, đến ngày thứ 4 khi đã ở 
thời kỳ cuối của thời gian động dục thì âm hộ có màu thâm, là mầu sắc của 

âm hộ ở trạng thái bình thường. 

- Độ sưng âm hộ: Ngày thứ nhất âm hộ sưng căng mọng, sang đến ngày thứ 

2 đã héo dần lại và bắt đầu suất hiện những vết nhăn mờ ở ngày thứ 3, sang 
đến ngày thứ 4 thì héo lại ở trạng thái bình thường. 

- Lượng dịch nhầy âm hộ: ở ngày thứ nhất dịch nhầy bắt đầu tiết với số 

lượng ít, sang đến ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thì tiết nhiều hơn, ngày thứ 4 



lượng tiết ít dần đi. 

- Màu sắc dịch nhầy âm hộ: ngày thứ nhất, thứ 2, thứ 3 có mầu nhựa chuối, 
sang ngày thứ tư chuyển sang màu trắng đục. 

- Độ loãng đặc của dịch nhày âm hộ: ở ngày thứ nhất dịch nhày loãng và có 

độ dính kém, sang đến ngày thứ 2 đã đặc hơn, ngày thứ 3 đặc hơn và có độ 

keo dính, ngày thứ 4 bắt đầu trở lại trạng thái bình thường và không dính 
nữa. Các biểu hiện của những chỉ tiêu chúng tôi nghiên cứu bên trên hoàn 

toàn phù hợp với nghiên cứu của các giả tác Trần Văn Phùng, (2004), Phạm 

Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1997). 
4.1.4. Biến đổi nhiệt độ cơ thể trong thời gian động dục của lợn hậu bị 

cụ kỵ Landrace và Yorkshire 

     Bảng 4.6 Biến đổi nhiệt độ trong thời gian động dục lợn Landrace 
Ngày động dục n t°C( X ̅±mx ̅) 

Ngày 1 20 37,7°C±0,114 

Ngày 2 20 37,8°C±0,107 

Ngày 3 20 38,4°C±0,109 
Ngày 4 20 37,7°C±0,107 

Ngày 5 20 37,5°C±0,06 

 
         Bảng 4.7 Biến đổi nhiệt độ trong thời gian động dục lợn Yorkshire 

Ngày động dục n t°C( X ̅±mx ̅) 

Ngày 1 20 37,5°C±0,08 

Ngày 2 20 37,7°C±0,09 
Ngày 3 20 38,3°C±0,08 

Ngày 4 20 37,7°C±0,13 

Ngày 5 20 37,5°C±0,06 
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Hình 4.4. Đồ thị biến đổi nhiệt độ cơ thể trong thời gian động dục của lợn 

cái sinh sản Landrace và Yorkshire 
Qua bảng 4.6 , 4.7 và hình 4.4 cho thấy nhiệt độ cơ thể lợn trong thời gian 

động dục lợn Landrace và Yorkshire thay đổi dao động từ 37,7  - 38,4°C và 

37,5-38,3°C 
* Lợn Landrace  

- Ở ngày thứ nhất: Nhiệt độ trung bình lợn Landrace là 37,7°C±0,114 

- Ngày thứ 2: Nhiệt độ trung bình tăng cao dần : 37,8°C±0,107 

- Ngày thứ 3: Nhiệt độ trung bình tăng cao nhất : 38,4°C±0,109 
- Ngày thứ 4: Nhiệt độ trung bình giảm xuống còn 37,7°C±0,107 

- Ngày thứ 5: Nhiệt độ trung bình còn lại là: 37,5°C±0,06 

* Lợn Yorkshire 
- Ở ngày thứ nhất: Nhiệt độ trung bình lợn Landrace là 37,5°C±0,08 

- Ngày thứ 2: Nhiệt độ trung bình tăng cao dần 37,7°C±0,09 

- Ngày thứ 3: Nhiệt độ trung bình tăng cao nhất : 38,3°C±0,08 

- Ngày thứ 4: Nhiệt độ trung bình giảm xuống còn 37,7°C±0,13 
- Ngày thứ 5: Nhiệt độ trung bình còn lại là: 37,5°C±0,06 

 

Như vậy trong thời gian động dục của lợn cái sinh sản, nhiệt độ tăng  cao ở 
ngày thứ 2 sang ngày thứ 3. Đây cũng chính là thời điểm trứng rụng và phối 

giống thích hợp. Qua kết quả trên ta có thể kết luận để xác định thời điểm 

phối giống thích hợp ở lợn cái sinh sản Landrace và Yorkshire ta có thể sử 
dụng phương pháp đo nhiệt độ. 

 

 

 
 

4.1.5. Biểu hiện về hành vi xác định thời điểm phối giống thích hợp ở lợn 

hậu bị cụ kỵ Landrace và Yorkshire 



Theo dõi các biểu hiện ra bên ngoài trong thời gian động dục ở lợn cái hậu 

bị, kết quả thể biện ở bảng 4.5. 
Bảng 4.5 thể hiện hành vi của lợn để xác định thời điểm phối giống thích 

hợp. 

Việc xác định chính xác thời thời điểm phối giống thích hợp có vai trò rất 

quan trọng trong chăn nuôi lợn nái sinh sản. Khi phối giống kêu đúng thời 
điểm thích hợp sẽ giúp cho tỷ lệ thụ thai cao, lợn nái đẻ được nhiều con/lứa, 

không gây tổn thất về kinh tế và ảnh hưởng kế hoạch sản xuất của cơ sở 

chăn nuôi. 
       Bảng 4.8 Biểu hiện xác định thời điểm phối giống thích hợp ở lợn 

 

Nội dung n                       Biểu hiện  
Trước chịu đực Chịu đực Sau chịu đực 

Tiếng kêu 20 Kêu rít nhiều Ít kêu hơn Bình thường 

Biểu hiện đi đứng 20 Bồn chồn phá chuồng Nhảy lên lưng con khác Không 

muốn gần lợn đực 
Biểu hiện khi có người đến gần hoặc sờ tay lên 20 Bỏ chạy Đứng yên Bình 

thường 

Biểu hiện của mắt 20 Bình thường Lờ đờ Bình thường 
Biểu hiện của đuôi 20 Ve vẩy Đuôi cong Đuôi cụp che âm hộ 

Biểu hiện đi dái 20 Đái són Đái són Bình thường 

 

Bảng 4.5 thể hiện hành vi của lợn để xác định thời điểm phối giống thích 
hợp. Viêc xác định chính xác thời thời điểm phối giống thích hợp có vai trò 

rất quan trọng trong chăn nuôi lợn nái sinh sản. Khi phối giống kêu đúng 

thời điểm thích hợp sẽ giúp cho tỷ lệ thụ thai cao, lợn nái đẻ được nhiều 
con/lứa, không gây tổn thất về kinh tế và ảnh hưởng kế hoạch sản suất của 

cơ sở chăn nuôi. 

Chúng tối tiến hành nghiên cứu một số chỉ tiêu như sau: 
- Tiếng kêu: Trước chịu đực lợn thường kêu rít nhiều hơn thường ngày, vào 

đến thời điểm phối giống lợn ít kêu rít hơn, yên tĩnh hơn. Đến giai đoạn sau 

chịu đực lợn lại trở lại trang thái bình thường, không kêu, phá chuồng nữa. 

- Biểu hiện đi đứng: Ở giai đoạn trước khi chịu đực lợn bồn chồn, khó chịu, 
phá chuồng, dũi nền chuồng, đi lại không yên. Ở giai đoạn chịu đực lợn 

đứng yên, ít bồn chồn hơn giai đoạn trước. Giai đoạn sau chịu đực lợn lại đi 

lại bình thường. 



- Biểu hiện khi đến gần hoặc đè tay lên lưng: Giai đoạn trước chịu đực khi 

đến gần hoặc đè tay lên lưng lợn bỏ chạy. Giai đoạn chịu đực lợn đứng yên, 
khi đè tay lên lưng lưng võng xuống, 2 chân choãi rộng ra. Khi chịu đực 

cho lợn ở thời điểm này thường có tỷ lệ thụ thai cao. Giai đoạn sau chịu đực 

lợn cái trở về trạng thái bình thường. 

- Biểu hiện của mắt: Giai đoạn trước chịu đực mắt có biểu hiện bình 
thường. Giai đoạn chịu đực mắt lờ đờ. Giai đoạn sau chịu đực mắt trở lại 

trạng thái bình thường. 

- Biểu hiện của đuôi: Giai đoạn trước chịu đực đuôi lợn ve vảy, ở giai đoạn 
phối giống đuôi cong vắt sang một bên, tư thế chờ phối. Giai đoạn chịu đực 

đuôi cụp xuống che âm hộ không cho phối nữa. 

- Biểu hiện đái ỉa: Giai đoạn trước chịu đực bình thường, giai đoạn chịu đực 
lợn có hiện tượng đái són. Giai đoạn sau chịu đực lợn lại trở về trạng thái 

bình thường. 

Các biểu hiện về hành vi của lợn trong thời gian động dục hoàn toàn phù 

hợp với nghiên cứu của các tác giả như: Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1997) , 
Trần Quang Hân, (2004) , Nguyễn Thiện và Cs (1993) . Nhìn chung các 

biểu hiện của cơ quan sinh dục trong thời gian động dục của lợn cái hậu bị 

cụ kỵ Landrace và Yorkshire đều giống nhau. 
 

4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng và phương thức phối tinh tới tỷ lệ thụ thai của 

lợn nái Landrace và Yorshire 

 
Bảng 4.9 Tỷ lệ thụ thai theo phương pháp phối thuần Landrace và 

Yorkshire 

 
Chỉ tiêu theo dõi Đvt Phương pháp phối Landrace 

     (20) Yorkshire 

    ( 20 ) 
Tỷ lệ thụ thai con Phối thuần        17       18 

  

Bảng 4.10 Tỷ lệ thụ thai theo phương pháp phối chéo Landrace và 

Yorkshire 
 

Chỉ tiêu theo dõi Đvt Phương pháp phối Landrace 

      (20) Yorkshire 



    (20) 

Tỷ lệ thụ thai con Phối chéo        16      17 
 

4.4  Sử dụng Altresyn để quản lý động dục đàn lợn nái hậu bị 

*  Hiệu quả gây động dục hàng loạt ở lợn bằng Altresyn 

                                       Bảng 4.11 Lợn Landrace 
TT Chỉ tiêu Dvt KQ 

1 Số lợn cho ăn con 20 

2 Số lợn động dục con 18 
  

                                       Bảng 4.12 Lợn Yorkshire 

TT Chỉ tiêu Dvt KQ 
1 Số lợn cho ăn Con 20 

2 Số lợn động dục Con 

17 

  
Bảng trên cho ta thấy kết quả lên giống hàng loạt của lợn Landrace và 

Yorkshire nhờ sử dụng Altresyn. 

Số lợn cho ăn ban đầu và số lợn kết quả thu được đều là 20 con. Số lợn 
động dục trở lại khi ngưng sử dụng Altresyn trên 20 con nái Landrace là 18 

con và trên 20 lợn Yorkshire là 17 con. Như vậy ta có thể thấy được là việc 

sử dụng Altresyn để quản lý việc gây động dục hàng loạt để quản lý đàn nái 

sinh sản là rất tốt và cần thiết. Giúp trang trại tối ưu hóa tốt nhất số lượng ô 
chuồng, công việc chăm sóc cho heo và giảm được một phần nhân lực. 

75.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
ĐÀN LỢN NÁI F1 (LANDRACE × 

YORKSHINE) PHỐI VỚI LỢN 

ĐỰC  DUROC NUÔI TẠI TRẠI 

LỢN NÁI CÔNG TY  JAPFA 
THƯỢNG VỰC – CHƯƠNG MỸ - 

HÀ NỘI 

Đinh Thị Thu 
Hà 

Nguyễn Xuân 
Trạch 

1) Năng suất sinh sản của lợn nái ngoại lai F1 (LY) 

Năng suất sinh sản của lợn nái ngoại lai F1 (LY) tại trang trại Thượng Vực 
– 

Chương Mỹ - Hà Nội là tương đối cao: 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt : 12,92 con 

+ Số con cai sữa/ổ đạt : 11,83 con 
+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 16,79 kg 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt : 72,76 kg 

+ Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ đạt : 95,92 % 
2) Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn con từ sơ sinh tới cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái nuôi tại 

trang  



trại là khá cao (5,61 kg) 

76.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI F1 

(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC VÀ 
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 

LỢN CON TẬP ĂN TẠI HỢP TÁC 

XÃ CHĂN NUÔI - DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP HOÀ MỸ- ỨNG HÒA - 

HÀ NỘI 

Nguyễn Thị 

Trang 

Đặng Thúy 

Nhung 

* Tình hình chăn nuôi tại trại: 

- Quy mô chăn nuôi lớn tháng 7/2021 có 668 nái sinh sản, lợn con theo mẹ: 
1235 con và lợn thịt: 7568 con. 

- Lượng thức ăn sử dụng tại trại từ tháng 7/2020-7/2021 là 932,3 tấn/năm. 

* Đối với lợn nái mang thai:  
- Đàn lợn nái F1(LxY) nuôi tại trang trại mang các đặc điểm sinh dục bình 

thường của giống: Tuổi động dục lần đầu: 209,37 ngày, tuổi phối giống lần 

đầu: 252,53 ngày, tuổi đẻ lứa đầu: 366,83 ngày, thời gian mang thai: 114,67 
ngày, thời gian cai sữa: 25,05 ngày, thời gian động dục lại: 5,13 ngày, 

khoảng cách lứa đẻ: 144,83 ngày, Số lứa đẻ/nái/năm: 2,52 lứa.  

-  Lượng thức ăn lợn nái mang thai thu nhận: 278,74kg/ổ. 

* Đối với lợn nái nuôi con: 
-  Chỉ tiêu sinh sản: số con sơ sinh/ổ: 13,0 con, số con sơ sinh sống/ổ: 12,23 

con, số con để nuôi/ổ: 12,67 con, tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: 94,52%, số con cai 

sữa/ổ: 11,5 con, tỷ lệ nuôi sống/ổ: 90,86%, khối lượng sơ sinh/con: 1,37kg, 
khối lượng sơ sinh/ổ: 16,48 kg, khối lượng cai sữa/con: 6,63kg, Khối lượng 

cai sữa/ổ: 79,1kg. 

-  Lượng thức ăn lợn nái nuôi con thu nhận: 120,55kg/ổ 
- Một số bệnh trên đàn lợn nái: Viêm tử cung tỷ lệ mắc 16,67%, viêm vú là 

6,67%, viêm khớp là 10%. Tỷ lệ khỏi bệnh của 3 bệnh lần lượt là 80%, 

100% và 66,67%. 

* Đối với lợn con tập ăn (giai đoạn 7-25 ngày) trung bình cả 3 đợt thí 
nghiệm: 

-  Khả năng tăng khối lượng cơ thể là 4,25kg/con. 

- Lượng thức ăn thu nhận của lợn con tập ăn từ 7–25 ngày tuổi là 
25,56g/con/ngày. 

-  Tổng lượng thức ăn thu nhận của lợn con từ 7–25 ngày tuổi là 55,2kg/lô. 

-  Tỷ lệ lợn con tiêu chảy cao 23,89%, sau khi sử dụng phác đồ điều trị tỷ lệ 

khỏi là 91,86%. 
* Hiệu quả chăn nuôi lợn con giai đoạn 7-25 ngày tuổi: Lợi nhuận là 

14.813.781 VNĐ/nái/lứa 

77.  Đánh giá năng suất sinh sản của gà 

Liên Minh dòng Mái thế hệ 3 từ 22 
đến 37 tuần tuổi 

Mai Trung 

Dũng 
Bùi Hữu Đoàn 

Đàn gà Liên Minh sản xuất đẻ trứng đầu ở 22 tuần tuổi. 
Tỷ lệ hao hụt: tổng tỷ lệ hao hụt của đàn gà là 2,22%. 

Năng suất trứng là 44,88 quả/mái/37 tuần tuổi. 

Tiêu tốn thức ăn/10 trứng. 



Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng. 

Kết quả ấp nở. 

78.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  LANDRACE  NUÔI TẠI 

CÔNG TY CHĂN NUÔI HÒA YÊN 

HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN 
BÁI 

Đặng Thị Loan Đỗ Đức Lực 

Đặc điểm sinh lí sinh dục của lợn nái Landrace nuôi tại trại 
• Tuổi phối giống lần đầu: 231,58 ngày 

• Tuổi đẻ lứa đầu: 348,94 ngày 

• Thời gian mang thai: 117,4 ngày 
• Thời gian cai sữa: 26,19 ngày 

• Thời gian chờ phối: 6,53 ngày 

• Khoảng cách lứa đẻ: 150,65 ngày 
Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace nuôi tại trại 

• Số con sơ sinh/ổ: 16,88 con 

• Số con chọn nuôi/ổ: 14,48 con 

• Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 86,75 % 
• Khối lượng sơ sinh/con: 1,22 kg 

• Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,59 kg 

• Số con cai sữa/ổ: 14,39 con 
• Tỉ lệ sống đếncai sữa/ổ: 99,5% 

• Khối lượng cai sữa/con: 6,19 kg 

• Khối lượng cai sữa/ổ: 88,61 kg 
Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái Landrace hầu như có giá trị thấp ở 

lứa 1 sau đó tăng dần và đạt cao ở các lứa 3, 4. 

79.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1(LANDRACE x 
YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI XÍ NGHIỆP 

CHĂN NUÔI ĐỒNG HIỆP KCN 
AN TRÀNG, AN LÃO, HẢI 

PHÒNG 

Vũ Tiến 
Thường 

Nguyễn Hoàng 
Thịnh 

3.2. Đặc điểm sinh lý sinh dục của đàn lợn nái F1 (L x Y) nuôi tại trang trại 

Năng suất sinh sản là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sức 
sản xuất của lợn nái. Nó thể hiện được rất nhiều các chỉ tiêu như: số con sơ 

sinh, số con sơ sinh sống, số con cai sữa, KLSS/con, KLSS/ổ, KLCS/con, 

KLCS/ổ... từ đó ta có thể đánh giá và chọn được nái tốt phù hợp với nhu 

cầu chăn nuôi của mình. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái tại 
trang trại được thể hiện ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái F1 (L x Y) 

Chỉ tiêu N Mean SE Cv% 
Tuổi phối lần đầu (ngày) 50 245,36 1,13 3,24 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 50 373,56 8,15 15,43 

Thời gian cãi sữa 100 22,570 0,137 6,05 
Thời gian mang thai (ngày) 100 114,55 0,361 3,15 

Khoảng cách giữa các lứa đẻ (ngày) 50 142,60 0,479 3,36 

TG phối trở lại sau CS (ngày) 50 6,094 0,256 30,57 



Số lứa/nái/năm (lứa) 50 2,55 0,0055 1,54 

 
- Tuổi phối giống lần đầu: 

Bảng 3.2 cho thấy tuổi phối giống lần đầu của nái F1 (L x Y) trung bình là: 

245,36 ngày. Kết quả của chúng tôi cao hơn so với công bố của tác giả 

Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011) cho biết tuổi phối giống lần đầu 
của lợn nái lai F1 (Lx Y) là 237,84 ngày. Nghiên cứu của Phùng Thị Vân 

(2001), cho biết tuổi phối giống lần đầu của lợn nái F1 (L x Y) là 259 ngày, 

kết quả của chúng tôi thấp hơn. 
 

- Tuổi đẻ lứa đầu: 

Tuổi đẻ lứa đầu có quan hệ mật thiết với tuổi động dục lần đầu, tuổi phối 
giống lần đầu, tỷ lệ phối giống có chửa lần đầu và thời gian mang thai 

thường ổn định, do vậy tuổi đẻ lứa đầu thường được quyết định bởi tuổi 

phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu có hệ số di truyền thấp (h² = 0,27). 

Tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái tại trang trại trung bình là 373,56 ngày. So với 
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng và cs (2005) tuổi đẻ lứa đầu của 

lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) là 362,10 ngày, kết quả của chúng tôi 

tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái tại trang trại muộn hơn, Đoàn Văn Soạn, Đặng 
Vũ Bình (2011) tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) là 

352,68 ngày, thì tuổi đẻ lứa đầu lợn nái của trang trại muộn hơn. 

-Thời gian mang thai: 

Thời gian mang thai là chỉ tiêu đặc trưng cho từng loài gia súc, nó ít chịu 
tác động của ngoại cảnh. Thời gian mang thai của nái F1 (L x Y) trung bình 

là: 114,55 ngày, thời gian này nằm trong khoảng thời gian mang thai chung 

của lợn nái (110 - 118 ngày) mà nhiều tác giả đã chỉ ra trước đó. Nguyễn 
Văn Thắng và cs đưa ra năm 2005: tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái F1 (L x Y) là 

114,30 ngày. Nghiên cứu của Vũ Đình Tôn và Phan Công Oánh (2010) trên 

đàn lợn nái  (L x Y) phối với đực Duroc và Landrace cũng cho kết quả lần 
lượt là 113,98 và 114,13 ngày. 

- Thời gian cai sữa 

Thời gian cai sữa ảnh hưởng đến chỉ tiêu số lứa/năm cũng như năng suất 

sinh sản của lợn nái. Rút ngắn được thời gian nuôi con lợn mẹ nhanh bước 
vào chu kỳ động dục tiếp theo và giảm được hao hụt cơ thể lợn mẹ, lợn mẹ 

nhanh động dục trở lại từ đó tăng được số lứa/nái/năm, nâng cao năng suất 

hiệu quả chăn nuôi.  



Bảng 3.2 cho ta thấy thời gian cai sữa của nái F1 (L x Y)  trung bình là: 

22,57 ngày. So sánh với Nguyễn Đình Mạnh (2009) thời gian cai sữa lợn 
con của nái Duroc, Landrace và Yorkshire lần lượt là 25,70; 23,93; 23,96 

ngày thì số ngày nuôi con trong nghiên cứu của chúng tôi là thấp hơn. 

-Thời gian chờ phối 

Kết quả từ bảng 3.2 cho thấy thời gian phối giống trở lại của nái F1 (L x Y) 
trung bình  là 6,09 ngày, so với kết quả nghiên cứu của Đoàn Văn Soạn, 

Đặng Vũ Bình (2011), thời gian chờ phối  của lợn nái F1 (L x Y) là 5,36 

ngày thì kết quả của chúng tôi cao hơn. 
-Khoảng cách lứa đẻ  

Kết quả theo dõi cho thấy khoảng cách lứa đẻ của tổ hợp lai F1 (L x Y)  

trung bình là: 142,60  ngày. So sánh với các kết quả của các nghiên cứu 
trước như của Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011), về khoảng cách 

lứa đẻ của lợn nái F1 (L x Y) là 144,03 ngày. Như vậy kết quả về khoảng 

cách lứa đẻ của chúng tôi là thấp hơn. Theo Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị 

Thúy (2010), khoảng cách lứa đẻ của lợn nái F1 (L x Y) là 153,19 ngày, 
theo kết quả này thì khoảng cách lứa đẻ trong nghiên cứu của chúng tôi 

thấp hơn. 

-Số lứa đẻ/nái/năm 
Qua bảng 3.2 ta thấy số lứa đẻ/nái/năm của lợn nái lai F1 (L x Y) trung bình 

là 2.55 lứa/nái/năm . 

Theo Nguyễn Văn Thắng và cs (2010) số lứa đẻ/nái/năm ở lợn  (LxY) là 

2,31 lứa/nái/năm. Kết quả nghiên cứu của Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị 
Thúy (2009), số lứa/nái/năm ở lợn nái F1 (L x Y) là 2,38 lứa/nái/năm. Theo 

Đoàn Phương Thúy và cs (2015), số lứa/nái/năm của nái Duroc, Landrac, 

Yorkshire lần lượt là 2,53; 2,46; 2,51 lứa/nái/năm. 
So sánh với kết quả nghiên cứu trước kết quả của chúng tôi có phần cao 

hơn. Điều đó chứng tỏ trang trại đã áp dụng tốt khoa học kỹ thuật trong quá 

trình chăn nuôi nhằm nâng cao số lứa/nái/năm. 
 

 

3.3. Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (L x Y) nuôi tại trang trại 

3.3.1. Năng suất sinh sản chung 
Kết quả theo dõi năng suất sinh sản chung của đàn lợn nái F1 (L x Y) phối 

với đực giống Duroc được trình bày ở bảng 3.3.     

Bảng 3.3. Năng suất sinh sản chung của đàn nái F1 (L x Y) phối với đực 



giống Duroc 

Chỉ tiêu n   ±  SE Cv (%) 
Số con sơ sinh/ổ (con) 100 13,11    ±    0,137 10,45 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 100 12,58    ±    0,137 10,91 

Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ (%) 100 96,08    ±    0,55 5,74 

Số con để nuôi/ổ (con) 100 12,35    ±    0,131 10,57 
Số con cai sữa/ổ (con) 100 12,00    ±    0,12 10,05 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 100 97,31    ±     0,42 4,40 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 100 1,53      ±     0,013 8,64 
Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 100 18,99     ±    0,29 15,28 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 100 6,78       ±      0,02 4,36 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 100 80,05     ±      0,96 12,05 
 

- Số con sơ sinh/ổ 

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá số lượng trứng rụng được thụ thai, sự phát 

triển của bào thai, kỹ thuật và phương thức phối giống. Số con đẻ ra nhiều 
hay ít phụ thuộc vào số trứng rụng, số hợp tử được hình thành và khả năng 

thụ thai của lợn mẹ. 

Tổng số con sơ sinh/ổ là tổng tất cả số con sơ sinh bao gồm: Số con đẻ ra 
còn sống, số con đẻ ra bị chết và chết lưu. 

Qua bảng 3.3 cho thấy số con sơ sinh/ổ là 13,11 con.  

Kết quả nghiên cứu của Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009), cho 

thấy số con sơ sinh/ổ của F1 (L x Y), Landrace, Yorkshine lần lượt là 11,75 
con; 11,46 con; 11,99 con. 

Theo Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011), số con sơ sinh/ổ của F1 (L 

x Y), F1 (Y x L) là 11,61 con; 12,1 con. 
Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) cho kết 

quả PiDu x F1 (L x Y) là 11,25 con. 

So sánh với các kết quả nghiên cứu trên thì kết quả theo dõi của chúng tôi 
cao hơn với các kết quả nghiên cứu trước đó. 

-Số con sơ sinh sống/ổ: 

Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng suât sinh sản của lợn nái. Chỉ 

tiêu này đánh giá sức sống của thai và qua đó phản ánh được chế độ nuôi 
dưỡng chăm sóc của cơ sở 

Bảng 3.3 cho thấy số con sơ sinh sống/ổ của nái F1 (Y x L)  à 12,58 con. So 

sánh với một số thông báo của các tác giả như Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ 



Bình (2011), lợn nái F1 (L x Y) có số con sơ sinh sống/ổ là 11,2; Phan 

Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009), cho biết số con sơ sinh sống/ổ của tổ 
hợp lai PiDu ×  (L x Y) là 11,50 con/ổ; Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình 

Tôn (2010), cho kết quả số con sơ sinh sống/ổ của lợn nái F1 (L x Y) phối 

với đực PiDu là 10,88. 

 Như vậy kết quả theo dõi của chúng tôi cao với các kết quả nghiên cứu 
trước đó. 

-   Tỷ lệ sơ sinh sống: 

Kết quả cho thấy tỷ lệ sơ sinh sống/ổ của nái F1 (L x Y) là 96,08%. Theo 
Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009), tỷ lệ sơ sinh sống/ổ của nái F1 

(L x Y) phối với đực PiDu là 98,09%. 

 Như vậy kết quả của chúng tôi thấp hơn so với kết quả của tác giả. 
- Số con để nuôi/ổ: 

Số con để nuôi/ổ phụ thuộc rất nhiều vào số con sơ sinh sống/ổ. Số con sơ 

sinh nhiều thì số con để lại nuôi càng nhiều, mức tương quan của hai chỉ 

tiêu này là tương quan thuận. Số con để lại nuôi có mức tương quan thuận 
với số con cai sữa, do vậy chỉ tiêu này là yếu tố quyết định năng suất sinh 

sản của lợn nái trong giai đoạn nuôi con. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào 

tình trạng sức khỏe, mức độ đồng đều của lợn con, khả năng nuôi con, chất 
lượng sữa, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng và các yếu tố ngoại cảnh.Vì vậy, 

việc nghiên cứu về chỉ tiêu số con để nuôi/ổ là việc làm cấp thiết nhằm 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cải thiện trình độ chăn nuôi. 

Kết quả trên cho thấy, số con để nuôi/ổ của nái lai F1 (L x Y)  là 12,35 
con/ổ. Kết quả theo dõi cao hơn các kết quả của các thông báo trước của 

Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011), cho kết quả là 10,79 đối với nái 

lai F1 (L x Y) x PiDu, Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010), số con 
để nuôi/ổ của PiDu x F1 (LxY) là 10,66 con. 

-Số con cai sữa/ổ: 

Chỉ tiêu này đánh giá sức sống của lợn con theo mẹ, chất lượng và hiệu quả 
sử dụng sữa từ lợn mẹ. Đồng thời chứng tỏ được khả năng nuôi con khéo 

của lợn nái trong thời gian nuôi con và chăm sóc lợn con theo mẹ. Đây là 

chỉ tiêu chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và tác 

động của ngoại cảnh.Trong thời gian này, nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ 
yếu cho lợn con là từ sữa mẹ, lượng thức ăn thu nhận từ ngoài vào là rất ít 

(do hệ tiêu hóa của lợn con còn chưa hoàn thiện, khả năng tiêu hóa thức ăn 

còn kém). Đồng thời, nếu quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc đàn con ở giai 



đoạn này không tốt dễ dẫn đến lợn con bị chết nhiều từ đó làm giảm số 

lượng lợn con cai sữa/ổ, chú trọng cho lợn con bú sữa đầu càng sớm càng 
tốt. 

Kết quả số con cai sữa/ổ của nái F1 (L x Y) là 12,00 con. So với các kết quả 

nghiên cứu trước đó như Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011), số con 

cai sữa/ổ của nái F1 (L x Y), F1 (Y x L) là 10,33; 10,5 con. Theo Đoàn 
Phương Thúy và cs (2015), số con cai sữa/ổ của nái Duroc, Landrace và 

Yorkshine lần lượt là 9,71 con; 10,35 con; 10,31 con. Theo Nguyễn Văn 

Thắng và Vũ Đình Tôn (2010), số con cai sữa/ổ của 3 tổ hợp lai giữa L x F1 
(L x Y); D x F1 (L x Y); PiDu x F1 (L x Y) lần lượt là 10,06 con; 10,05 

con; 10,15 con.  

Như vậy số con cai sữa của trang trại cao so với các kết quả nghiên cứu 
trên. Kết quả cho thấy kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái và lợn con 

theo mẹ của trang trại tương đối tốt. 

-Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa: 

Tỷ lệ nuôi sống là tỷ lệ giữa số con sống đến cai sữa so với số con để nuôi. 
Chỉ tiêu này phụ thuộc vào khả năng nuôi con của lợn mẹ cùng kỹ thuật 

nuôi dưỡng, chăm sóc của cơ sở chăn nuôi. 

Theo bảng 3.3 thì tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) của lợn nái lai F1 (L x Y) 
là 97,31%. Kết quả tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của trang trại cao hơn kết 

quả của Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011), tỷ lệ nuôi đến cai sữa của 

lợn nái F1 (L x Y) là 95,95%, Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010), 

tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của lợn nái F1 (L x Y) phối với đực giống PiDu 
là 95,21%. 

Như vậy kết quả của chúng tôi có phần cao hơn so với kết quả của các 

nghiên cứu này.  
- Khối lượng sơ sinh/con: 

Chỉ tiêu này chủ yếu phụ thuộc vào số con sơ sinh được sinh ra, thường số 

con sơ sinh được sinh ra càng ít thì khối lượng sơ sinh/con càng cao và 
ngược lại số con sơ sinh sinh ra càng nhiều thì khối lượng sơ sinh/con càng 

thấp. Khối lượng sơ sinh/con có mức ảnh hưởng nhất định tới khối lượng 

cai sữa/con. Khối lượng sơ sinh không nên quá thấp cũng không nên quá 

cao vì nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến tốc độ sinh trưởng của đàn con theo 
mẹ. 

Từ kết quả trong bảng cho ta thấy khối lượng sơ sinh/con của nái F1 (L x 

Y) là 1,53kg. Kết quả của chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu của Phan 



Xuân Hảo và Hoàng Thị Thuý (2009), khối lượng sơ sinh/con của nái lai F1 

(L x Y) x PiDu là 1,46kg  và cũng thấp hơn so với kết quả của Đoàn Văn 
Soạn và Đặng Vũ Bình (2011), khối lượng sơ sinh/con của nái lai F1 (L x 

Y) là 1,49kg.  

- Khối lượng sơ sinh/ổ: 

Khối lượng sơ sinh/ổ là tổng khối lượng tất cả các con sau khi đẻ được lau 
khô,cắt rốn và cho bú sữa đầu. Chỉ tiêu này nói lên khả năng nuôi dưỡng 

thai của lợn mẹ, chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng bệnh cho lợn nái 

thời kỳ mang thai tại cơ sở chăn nuôi. Khối lượng này thấp hay cao phụ 
thuộc phần nhiều vào số con sơ sinh sống/ổ. Số con sơ sinh sống/ổ càng cao 

thì khối lượng sơ sinh/ổ càng cao. Mặt khác, cùng với số con sơ sinh/ổ, số 

con để nuôi/ổ, khối lượng sơ sinh/ổ có mức tương quan thuận với khối 
lượng cai sữa.  

Kết quả theo dõi cho thấy khối lượng sơ sinh/ổ của nái F1 (L x Y) là 18,99 

kg/ổ. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của Phan Xuân Hảo và Hoàng 

Thị Thuý (2009), đối với tổ hợp lai F1 (L x Y) x PiDu là 17,14 kg, cũng 
thấp hơn nghiên cứu của Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011), đối với 

nái lai F1 (L x Y) là 17,21kg. 

- Khối lượng cai sữa/con: 
Trọng lượng cai sữa có ảnh hưởng đến quá trình nuôi thịt về sau. Đồng thời 

phản ánh khả năng tiết sữa của lợn mẹ cũng như phương thức tập ăn cho 

lợn con và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng nái nuôi con.Trọng lượng cai 

sữa/con phụ thuộc vào độ đồng đều số con trong đàn và số con cai sữa/ổ. 
Kết quả cho thấy trọng lượng cai sữa trên con của nái F1 (L x Y) là 6,78 

kg/con. 

 Theo kết quả nghiên cứu của Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011) là 
6,74 đối với nái lai F1 (L x Y). Kêt quả nghiên cứu của Phan Xuân Hảo và 

Hoàng Thị Thúy (2009), khối lượng cai sữa/con của lợn nái F1 (L x Y) phối 

với đực giống PiDu là 8,44kg. Theo Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn 
(2010), khối lượng cai sữa/con của lợn nái F1 (L x Y) phối với đực giống 

PiDu là 5,79kg. 

So sánh với các nghiên cứu trước thì kết quả của chúng tôi có phần tương 

đương. Kết quả này có thể do sự sai khác về khối lượng sơ sinh/con và thời 
gian cai sữa ở từng cơ sở là khác nhau. 

- Khối lượng cai sữa/ổ :  

Khối lượng cai sữa/ổ là chỉ tiêu đánh giá khả năng tiết sữa của lợn mẹ trong 



thời gian nuôi con. Khối lượng này càng cao thì hiệu quả kinh tế càng cao, 

nó quyết định đến sự thành công hay thất bại trong chăn nuôi lợn nái. Chỉ 
tiêu này phụ thuộc vào khối lượng cai sữa/con, chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng lợn mẹ, lợn con trong thời gian bú sữa để đảm bảo điều kiện phát 

triển tốt nhất cho lợn con và nó còn phụ thuộc vào thời gian cai sữa. 

Theo bảng 3.3 cho thấy khối lượng cai sữa/ổ trong nghiên cứu của chúng 
tôi là 80,05 kg. So sánh với các nghiên cứu trước của Phùng Thị Vân và cs 

(2001), cho biết khối lượng cai sữa/ổ của lợn F1 (L x Y) là 48,0 -50,3kg/ổ 

thấp hơn kết quả theo dõi của chúng tôi. Nhưng so sánh với nghiên cứu của 
Đoàn Văn Soạn và Vũ Đình Tôn, chỉ tiêu này ở nái F1(L x Y) x PiDu là 

69,29kg thì kết qủa của chúng tôi cao hơn rất nhiều so với kết quả của tác 

giả. Có sự chênh lệch này là do thời gian cai sữa, số con cai sữa/ổ, khối 
lượng cai sữa/con của các nghiên cứu là khác nhau. 

3.3.2. Năng suất sinh sản của nái lai F1 (L x Y) qua các lứa đẻ 

a. Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ và tỷ lệ sơ sinh sống/ổ qua các 

lứa đẻ 
Việc nghiên cứu về khả năng sinh sản của lợn qua các lứa đẻ là rất quan 

trọng giúp người chăn nuôi thấy được năng suất của lợn biến động qua các 

lứa đẻ, từ đó nắm được mức độ sinh sản tốt xấu của từng nái để có biện 
pháp chọn lọc hay loại thải hợp lý và kịp thời. Năng suất sinh sản của lợn 

nái không những phụ thuộc vào giống mà còn phụ thuộc vào lứa đẻ. Ở 

những lứa đẻ khác nhau sẽ cho kết quả về năng suất sinh sản là khác nhau. 

Để thấy rõ ảnh hưởng của lứa đẻ đến năng suất sinh sản của lợn nái. Phân 
tích của chúng tôi về giá trị trung bình bình phương nhỏ nhất và sai số tiêu 

chuẩn của các chỉ tiêu năng suất sinh sản từ lứa đẻ thứ 1 đến lứa thứ 6 trên 

đàn nái. Các chỉ tiêu đánh giá năng xuất sinh sản của lợn nái được thể hiện 
ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Số con sơ sinh/ ổ, số con sơ sinh sống/ổ và tỷ lệ sơ sinh sống/ổ  

Lứa đẻ N Số con đẻ ra /ổ (con) Số con sơ sinh  sống/ổ (con) Tỉ lệ sơ sinh 
sống/ổ (%) 

±  SE ± SE ± SE 

1 50 12,48a   ±0,20 12,02b ± 0,18 96,50 ±4,88 

2 50 13,74b ± 0,13 13,14a ± 0,17 95,65 ± 6,53 
 

Trong cùng cột, những giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05 



- Số con sơ sinh/ổ : 

Số con sơ sinh/ổ có sự sai khác có ý nghĩa thống kê qua các lứa đẻ (P 
<0,05). Theo kết quả bảng 3.4  cho thấy số con sơ sinh qua các lứa đẻ từ lứa 

1 đến lứa 2 lần lượt là: 12,48 con; 13,74 con. Số con sơ sinh/ổ thấp nhất ở 

lứa 1, tăng dần ở lứa 2. Sự sai khác về thống kê quan sát thấy ở lứa 1 so với 

lứa 2. 
-Số con sơ sinh sống/ổ: 

Qua bảng số liệu cho thấy số con sơ sinh sống/ổ thấp nhất ở lứa 1, tăng dần 

ở lứa 2. Các tài liệu trong và ngoài nước đều chỉ ra rằng số con đẻ ra còn 
sống đạt giá trị thấp nhất ở lứa 1 sau đó tăng dần và ổn định. Tuy nhiên mức 

độ ổn định ở các lứa là khác nhau và tuỳ thuộc vào từng quần thể. Số con sơ 

sinh sống/ổ có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở các lứa đẻ 1, 2 (P <0,05). 
   -Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: 

Chỉ tiêu tỷ lệ sơ sinh sống đánh giá sức sống của lợn con, khả năng nuôi 

thai của lợn mẹ và chất lượng đàn con khi mới sinh, đồng thời đánh giá 

được điều kiện kỹ thuật, trình độ nuôi dưỡng chăm sóc nái của các trang 
trại.  

Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ ở tổ hợp lai này qua 2 lứa đẻ lần lượt là: 96,50 %; 

95,65% và không có sự sai khác thống kê giữa các lứa đẻ.  
Ta có các biểu đồ về số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ và tỷ lệ sơ sinh 

sống/ổ như sau: 

  

Biểu đồ 3.1. Số con sơ sinh/ổ và số con sơ sinh sống/ổ qua các lứa đẻ 
  

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ sơ sinh sống qua các lứa đẻ 

 
b. Số con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ và tỷ lệ nuôi sống qua các lứa đẻ 

Số con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ và tỷ lệ nuôi sống qua các lứa đẻ được 

Bảng 3.5. Số con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ và tỷ lệ nuôi sống 
Lứa  

N Số con để nuôi/ổ              (con) Số con cai sữa/ổ (con) Tỷ lệ nuôi sống 

 (%) 

  ± SE Cv(%)   ± SE Cv (%)    ± SE Cv(%) 
1 50 11,98b ± 0,19 10,86 11,62a ± 0,18 11,25 97,08a ±0,70 5,14 

2 50 12,72a ± 0,17 9,54 12,38b ± 0,13 15,45 97,53a±0,49 3,56 

 



Trong cùng cột, những giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
 

- Số con để nuôi/ổ: 

Theo kết quả bảng 3.5 cho thấy số con để nuôi / ổ qua 2 lứa đẻ của nái lai 

này lần lượt là 11,98 con/ổ; 12,72 con/ổ. Như vậy, số con sơ sinh thấp nhất 
ở lứa 1, tăng  ở lứa 2. Sự sai khác về thống kê quan sát thấy ở lứa 1 so với 

lứa 2 (p<0,05). 

  
Biểu đồ 3.3. Số con để nuôi/ổ và số con cai sữa/ổ qua các lứa đẻ 

 - Số con cai sữa/ổ: 

Chỉ tiêu này có liên quan chặt chẽ đến hiệu quả kinh tế sau một lứa đẻ của 
lợn nái và nó ảnh hưởng tới số con cai sữa/nái/năm. Số con cai sữa phụ 

thuộc vào giống, số con đẻ ra còn sống, độ đồng đều của đàn sơ sinh, tính 

khéo nuôi con của lợn mẹ, mùa vụ, kỹ thuật chăm sóc. 

Số con cai sữa/ổ có sự sai khác có ý nghĩa thống kê qua các lứa đẻ 
(P<0,05). Theo kết quả bảng 4.8, số con cai sữa/ổ qua 2 lứa đẻ lần lượt là: 

11,62 con; 12,38 con. Như vậy, số con cai sữa thấp nhất ở lứa 1, tăng dần ở 

lứa 2.  
Theo Phan Xuân Hảo (2006), số con cai sữa/ổ của lợn nái lai F1(L x Y) ở 

các lứa đẻ từ 1 đến 6 lần lượt là 8,45 con/ổ; 9,52 con/ổ; 9,48 con/ổ; 9,90 

con/ổ; 9,46 con/ổ; 8,9 con/ổ. So với nghiên cứu trên thì số con cai sữa trong 

theo dõi này là cao hơn. 
-Tỷ lệ nuôi sống 

Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa qua các lứa đẻ ổn định qua 2 lứa. Theo kết quả 

bảng 4.5, tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa qua 2 lứa đẻ lần lượt là: 97,08%; 
97,53%. Nhìn chung 2 lứa đều đạt tỷ lệ cao. Mỗi một lứa đẻ khác nhau thì 

có tỷ lệ nuôi sống là khác nhau. Không có sự sai khác về ý nghĩa thống kê ở 

2 lứa đẻ (p > 0,05) 
  

Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa qua các lứa đẻ 

c. Một số chỉ tiêu khối lượng của nái  F1(L x Y) phối với đực Duroc qua 

các lứa đẻ 
Khối lượng sơ sinh/con cho biết khả năng nuôi thai cũng như mức độ đồng 

đều của lợn sơ sinh, kĩ thuật chăn nuôi, quản lý, chăm sóc và phòng bệnh 

của lợn nái mang thai. Khối lượng sơ sinh/con tỉ lệ thuận với khối lượng sơ 



sinh/ổ. 

Khối lượng cai sữa có ảnh hưởng đến quá trình nuôi thịt về sau. Đồng thời 
phản ánh khả năng tiết sữa của lợn mẹ cũng như phương thức tập ăn cho 

lợn con và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng nái nuôi con. Trọng lượng cai 

sữa/con phụ thuộc vào độ đồng đều số con trong đàn và số con cai sữa/ổ. 

Khối lượng cai sữa/con cũng tỉ lệ thuận với khối lượng cai sữa/ổ. 
Bảng 3.6. Khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai 

sữa/con và khối lượng cai sữa / ổ 

Lứa đẻ  
N Khối lươṇg 

sơ sinh /con (kg) Khối lươṇg 

sơ sinh /ổ (kg) Khối lươṇg 
cai sữa/con (kg) Khối lươṇg 

cai sữa/ ổ (kg) 

± SE ± SE ± SE ± SE 

1 50 1,53 ± 0,01 18,31b ± 0,30 6,72b ± 0,03 78,07b± 1,31 
2 50 1,54 ± 0,02 19,68a ± 0,47 6,84a ± 0,04 82,04a ± 1,38 

Trong cùng cột, những giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy : 

- Khối lượng sơ sinh/con: 

Đây là chỉ tiêu quan trọng có thể đánh giá khả năng nuôi con khéo của nái 

mẹ, khả năng sinh trưởng và phát triển của bào thai cũng như sự phát triển 
của lợn con sau này. 

Khối lượng sơ sinh/con không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê qua các 

lứa đẻ ( P<0,05). Khối lượng sơ sinh/con qua 2 lứa đẻ lần lượt là: 1,53 kg ; 
1,54 kg. Như vậy, khối lượng sơ sinh / con dường như là khá đều qua các 

lứa. 

-Khối lượng sơ sinh/ổ : 
 Kết quả từ bảng 3.6 cho thấy, khối lượng sơ sinh/ổ qua 2 lứa lần lượt là: 

18,31 kg; 19,68 kg. Khối lượng sơ sinh /ổ có sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê giữa lứa 1 với lứa 2  

 Kết quả nghiên cứu cao hơn so với công bố của Bùi Thị Hồng (2005) có 
khối lượng sơ sinh/ổ từ lứa 1 đến lứa 5 lần lượt là: 12,1 kg; 13,08 kg; 14,84 

kg; 15,4 kg; 15,87 kg. 

Qua bảng 3.6  tuy rằng có sự sai khác về ý nghĩa thống kê nhưng ta thấy 



khối lượng sơ sinh/ổ khá là đều qua các lứa. Điều này lý giải là do khối 

lượng sơ sinh/ổ tỷ lệ với số con sơ sinh/ổ. Số con sơ sinh/ổ càng thấp thì 
khối lượng/ổ càng thấp và ngược lại. Kết quả của chúng tôi phù hợp với 

quy luật này. 

 

  
Biểu đồ 3.5. Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng sơ sinh/ổ qua lứa đẻ  

- Khối lượng cai sữa/con:  

Khối lượng cai sữa/con có sự sai khác có ý nghĩa thống kê qua 2 lứa đẻ 
(P<0,05). Theo kết quả bảng 3.6 cho thấy khối lượng cai sữa/con qua 2 lứa 

đẻ lần lượt là: 6,72 kg; 6,84 kg. Khối lượng sơ sinh/con khá ổn định qua các 

lứa đẻ. Sự sai khác về thống kê chỉ quan sát thấy ở lứa 1 so với lứa 2 
(p<0,05). 

- Khối lượng cai sữa/ổ: 

Khối lượng cai sữa/ổ có sự sai khác có ý nghĩa thống kê qua các lứa đẻ 

(P<0,05). Qua bảng 4.9 ta có thể thấy khối lượng cai sữa/ổ của tổ hợp lai 
này từ lứa 1 đến lứa 2 là: 78,07 kg/ổ; 82,04 kg/ổ. Khối lượng cai sữa/ổ thấp 

nhất ở lứa 1, tăng ở lứa 2. Sự sai khác thống kê về chỉ tiêu khối lượng cai 

sửa/ổ được quan sát thấy ở lứa 1 so với lứa 2 với p<0,05. 
  

Biểu đồ 3.6. Khối lượng cai sữa/con và khối lượng cai sữa/ổ qua lứa đẻ  

 

d. Thời gian cai sữa, thời gian chờ phối, khoảng cách lứa đẻ qua các lứa đẻ 
Thời gian cai sữa ảnh hưởng đến chỉ tiêu số lứa/năm cũng như năng suất 

sinh sản của lợn nái. Rút ngắn được thời gian nuôi con lợn mẹ nhanh bước 

vào chu kỳ động dục tiếp theo và giảm được hao hụt cơ thể lợn mẹ, lợn mẹ 
nhanh động dục trở lại từ đó tăng được số lứa/nái/năm, nâng cao năng suất 

hiệu quả chăn nuôi. Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ ngắn sẽ làm tăng số lứa 

đẻ/nái/năm. 
Thời gian cai sữa, thời gian chờ phối và khoảng cách lứa đẻ qua các lứa đẻ 

được thể hiện ở bảng 3.7  

  

 Bảng 3.7. Thời gian cai sữa, thời gian chờ phối, khoảng cách lứa đẻ            
Lứa Thời gian cai sữa (ngày) Thời gian chờ phối (ngày) Khoảng cách lứa 

đẻ (ngày) 

N   ±  SE N ±  SE N ±  SE 



1 50 22,88 ± 0,18    -                -   -             - 

2 50   22,26 ±0,19 50 4,58 ± 0,29 50   142,02 ± 0,30 
 

 

- Thời gian cai sữa: 

Thời gian cai sữa qua các lứa có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở lứa 1 so 
với lứa 2 (P<0,05). Bảng 3.7 cho ta thấy thời gian cai sữa của tổ hợp lai này 

qua 2 lứa đẻ lần lượt là: 22,88 ngày; 20,26 ngày 

  
Biểu đồ 3.7. Thời gian cai sữa qua các lứa đẻ  

  

- Thời gian chờ phối: 
Thời gian chờ phối qua các lứa không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05) Thời gian chờ phối qua lứa 2 đến lứa 6 đẻ lần lượt là  6,56 ngày; 

6,76 ngày; 6,86 ngày; 6,83 ngày, 6,83 ngày. 

  
Biểu đồ 3.8. Thời gian chờ phối qua các lứa đẻ 

- Khoảng cách lứa đẻ: 

 Khoảng cách lứa đẻ từ lứa 2 là 142,02 ngày. 
  

Biểu đồ 3.9. Khoảng cách lứa đẻ qua các lứa đẻ  

 

3.4. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữ a 
Chi phí thức ăn chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm 70 - 75% tổng chi phí trong 

chăn nuôi lợn. Do đó hiệu quả thức ăn có vai trò hết sức quan trọng trong 

chăn nuôi. Chỉ tiêu này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: khối lượng sơ 
sinh/ổ, tỷ lệ nuôi sống đến khi cai sữa, khối lượng cai sữa/ổ, khả năng sử 

dụng thức ăn của nái và đàn con, bệnh tật, dinh dưỡng, khí hậu thời tiết, 

phẩm giống… Vì vậy tiêu tốn để sản xuất ra 1kg lợn cai sữa nhỏ sẽ nâng 
cao được hiệu quả chăn nuôi. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tiêu tốn thức ăn để sản suất 1 kg lợn 

cai sữa được trình bày ở 3.8.  

  
Bảng 3.8. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa (kg) (n=30) 

Thức ăn       ±  SE Cv (%) 

Chờ phối 15,08 ± 0,52       35,09 



Chửa kỳ I 169,18 ± 0,96 5,69 

Chửa kỳ II 79,86 ± 1,12 13,99 
Nái nuôi con 132,85 ± 1,48 11,12 

Con tập ăn 5,90 ± 0,06 13,52 

KLCS/ổ 80,05 ± 0,96 12,05 

TTTA/kgLCCS 5,03 ± 0,07 13,81 
 

Chúng tôi theo dõi dõi thức ăn cho lơṇ me ̣và thức ăn tâp̣ ăn cho lơṇ con ở 

30 nái. Lợn nái ở các thời kỳ khác nhau thì nhu cầu về thức ăn cũng khác 
nhau. 

- Khối lượng thức ăn cho lợn nái trong thời gian chờ phối: 

Phụ thuộc vào thời gian động dục trở lại sau cai sữa, trong khoảng thời gian 
này mỗi ngày cho ăn từ 2-3 kg/nái. Tăng thức ăn trong thời gian này nhằm 

giúp lợn nhanh chóng động dục trở lại và rút ngắn được khoảng cách lứa 

đẻ. 

Kết quả cho thấy thức ăn cho lợn nái trong thời gian chờ phối là 15,08 kg . 
      -  Thức ăn chửa kỳ I (kg): 

Giai đoạn chửa kỳ I, tổng lượng thức ăn thu nhận của nái   (L x Y) là 

169,18 kg. Trong giai đoạn này,cần đảm bảo lợn mẹ cung cấp đủ dinh 
dưỡng cho lợn con phát triển. 

- Thức ăn chửa kỳ II (kg): 

Giai đoạn chửa kỳ II lượng thức ăn thu nhận trung bình của nái  (L x Y) là 

79,86 kg Giai đoạn này lượng thức ăn lợn nái thu nhận tăng, do giai đoạn 
này thai phát triển nhanh, một phần cơ thể lợn mẹ tích lũy năng lượng một 

cách tối đa để nuôi con sau này. 

- Thức ăn nuôi con (kg): 
Là lượng thức ăn cho heo nái từ lúc đẻ đến lúc cai sữa. Lợn nái ở thời kỳ 

nuôi con thì nhu cầu thức ăn tăng lên khoảng 6kg thức ăn hỗn hợp/nái/ngày 

để tạo sữa nuôi con. Theo kết quả chúng tôi thu được, lượng thức ăn cho 
lợn nái nuôi con là 132,85 kg. Trong giai đoạn này khẩu phần ăn phù hợp là 

hết sức quan trọng, đảm bảo cho lợn nái không bị sốt sữa trong những ngày 

đầu, đủ dinh dưỡng cho tiết sữa và duy trì thể trạng cơ thể nái. Dinh dưỡng 

trong thời kỳ nuôi con ảnh hưởng đến sự động dục trở lại sớm hay muộn 
của lợn nái sau này. 

- Thức ăn tập ăn (kg): 

Nhằm tránh stress cho lợn con khi chất lượng sữa của lợn mẹ sụt giảm 



thường tập ăn sớm cho lợn từ 5 - 7  ngày tuổi. Lượng thức ăn lợn con tập ăn 

theo mẹ phụ thuộc vào số con đẻ ra, khả năng tiết sữa của lợn mẹ và thời 
gian cai sữa.  

-Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa (kg): 

Theo kết quả ở bảng 4.9 cho thấy, lượng thức ăn tiêu tốn cho 1 kg lợn cai 

sữa là 5,03 kg. Theo Phùng Thị Vân (2000), tiêu tốn để sản xuất 1kg lợn 
con cai sữa là 5,57 kg và 5,17 kg tương ứng ở lợn nái thuần phối chéo giống 

L và Y, trong khi đó ở nái lai  (L x Y) và  (Y x L) phối với đực Duroc có 

mức tiêu tốn thức ăn tương ứng là 5,25 kg và 5,48 kg. Theo Nguyễn Thị 
Huệ (2004) để sảm xuất ra 1kg lợn cai sữa của con lai (L x Y) và (Y x L) 

thì phải tiêu tốn 1 lượng thức ăn lần lượt cho hai giống là: 6,05 kg; 5,97 kg. 

Có sự sai khác giữa các kết quả nghiên cứu là do thời gian cai sữa khác 
nhau và trình độ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng của từng nơi là khác nhau. 

3.5. Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái F1 (L x Y) 

Tuy các biện pháp phòng bệnh đã được thực hiện nghiêm túc đúng quy 

trình kĩ thuật nhưng cũng không tránh khỏi những bệnh phổ biến thường 
xảy ra. Thời gian nghiên cứu đề tài của chúng tôi chỉ đề cập đến những 

bệnh thường trên đàn lợn nái của trại. 

  
Bảng 3.9. Kết quả theo dõi một số bệnh thường gặp 

Chỉ tiêu 

Tên bệnh Số theo dõi 

(con) Số mắc 
(con) Tỉ lệ mắc 

(%) Số khỏi 

(con) Tỉ lệ khỏi 
(%) 

Viêm tử cung 50 5 10 4 80 

Viêm vú 50 2 4 4 100 
Sẩy thai 50 1 2 0 0 

Đẻ khó 50 3 6 3 100 

Bại liệt sau đẻ 50 1 2 1 100 

Trong thời gian thực tập tại trại chúng tôi theo dõi thấy bệnh thường gặp là: 
viêm tử cung, sẩy thai, đẻ khó, ít sữa và mất sữa sau đẻ, bại liệt  

3.5.1. Bệnh viêm tử cung. 

Xảy ra ở 5 lợn nái / 50 nái, chiếm tỉ lệ 10%. Bệnh xảy ra cả ở lợn nái phối 



và sau khi đẻ. 

Nguyên nhân qua điều tra cho thấy bệnh xảy ra do: Lợn nái khi chuyển 
chuồng sang chuồng đẻ chưa được vệ sinh sạch sẽ, chuồng nái vệ sinh chưa 

tốt bên dưới sàn chuồng phân còn tồn lưu, đặc biệt các nái do trong quá 

trình phối và đẻ can thiệp nhiều bằng dụng cụ nên làm sây sát niêm mạc tử 

cung làm cho lợn dễ bị viêm, mặt khác khi lợn nái đẻ không được vệ sinh 
sạch sẽ. 

Công tác hộ lý, đỡ đẻ cũng chưa tốt, dẻ khô lau cho lợn mẹ và lợn con chưa 

sạch. Sau  khi lợn đẻ, việc vệ sinh sàn chuồng chưa được quan tâm,sản dịch 
và các sản phẩm trung gian còn dính lại trên sàn chuồng hoặc rơi xuống 

gầm. 

Mặt khác trong khi đỡ đẻ công nhân lại lạm dụng Oxytocin. Do đó, sau khi 
đẻ xong sự co bóp của tử cung không còn đủ để tống hết các sản phẩm 

trung gian ra ngoài, niêm mạc tử cung bị tổn thương, các vi khuẩn lại có 

điều kiện xâm nhập vào tử cung gây ra quá trình viêm. 

3.5.2. Viêm vú 
Xảy ra đối với 2 lợn nái chiếm 4 % trên tổng số 50 nái theo dõi. 

Lợn có biểu hiện sốt nhẹ, bỏ ăn, bầu vú căng xuất hiện các hiện tượng sưng, 

nóng,tấy đỏ, ấn tay vào cảm thấy cứng, lợn đau, không cho con bú. Lượng 
sữa vắt giảm, vắt ra  có màu khác thường, bầu vú nổi các mụn nhỏ li ti. 

Nguyên nhân: chủ yếu là do sau khi lợn con bú không hết sữa, sữa sẽ bị tồn 

lưu dẫn đến nhiễm khuẩn, bấm nanh lợn con không hết, do sự xâm nhập của 

các vi khuẩn ( E. coli, Staphylococcus…). Cũng có thể do can thiệp nái sinh 
và xử lý sau đẻ không tốt dẫn tới nái bị viêm tử cung từ đó lan sang viêm 

vú. 

Điều trị xử lý cục bộ 
Chườm nóng , xoa bóp bầu vú thường xuyên, vắt hết các sữa tồn đọng. 

Điều trị toàn thân 

Dùng thuốc hạ sốt: Anagin C, 1ml/10kg P. 
Kháng viêm: Dexamethasone, 1ml/10kg P. 

Kháng sinh: Amoxicilline, 1ml/10kg P. 

3.5.3. Sẩy thai 

Xảy ra ở 1 lợn nái, chiếm tỷ lệ 2% trên tổng số 50 nái 
Nguyên nhân 

Chủ yếu là do chăm sóc nuôi dưỡng như khẩu phần ăn không hợp lý, thức 

ăn không đảm bảo, tác động mạnh khi di chuyển, hay do khí hậu thời tiết,… 



Sau khi đã bị sảy thai có thể tiến hành điều trị khỏi được, do vậy chúng tôi 

can thiệp bằng cách tăng cường trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng cho 
lợn, tránh hiện tượng sảy thai ở lứa sau. 

3.5.4. Đẻ khó 

Xảy ra ở 3 lợn nái chiếm tỷ lệ 6%  

Lợn mẹ có biểu hiện bất thường, cảm thấy đau đớn và hơi dãy dụa, thỉnh 
thoảng cố rặn nhưng thai con vẫn không ra được. 

Điều trị 

Chúng tôi tiến hành tiêm Oxytocin với liều 4-6ml/con/lần kích thích con mẹ 
rặn đẻ. 

Nếu sau khi tiêm Oxytocin khoảng 30 phút vẫn chưa thấy con mẹ rặn đẻ thì 

phải can thiệp bằng tay. Trước khi can thiệp phải sát trùng tay bằng nước 
sát trùng và bôi gel. Khi cho tay vào cổ tử cung lợn mẹ phải thao tác nhẹ 

nhàng, cẩn thận, con mẹ ngừng cơn rặn mưới tiếp tục ấn tay vào trong. Tuy 

đã sờ thấy con, phải lựa chọn chiều để lấy lượn con ra đồng thời khi kéo 

phải kết hợp với cơn rặn của mẹ. 
3.5.5. Bại liệt sau khi đẻ. 

Xảy ra trên 1 lợn nái chiếm tỷ lệ 2%. 

Nguyên nhân: Đỡ đẻ khó phải thò tay vào tử cung nhưng không đúng kỹ 
thuật gây tổn thương dây thần kinh hông lớn. Dây thần kinh này chi phối sự 

vận động của hai chân sau, khi bị tổn thương gây nên bại liệt. 

Thức ăn thiếu Ca, P, lợn ít vận động dưới ánh nắng, khi lợn tiết sữa phải 

huy động Ca, P từ xương gây nên xương thiếu khoáng, xương bị mềm nên 
bị bại liệt. 

Triệu chứng: Sau khi đẻ 1-2 ngày lợn mẹ bị bại liệt hai chân sau không đi 

được thường do thần kinh hông tổn thương, do thiếu Ca, P không đi lại 
được. 

Phòng bệnh: Đỡ đẻ phải thao tác nhẹ nhàng không làm tổn thương dây thần 

kinh hông. Cho lợn vận động, cho ánh sang chiếu vào chuồng nhất là buổi 
sang, bổ sung Ca, P, Vitamin A, D  vào khẩu phần ăn. 

Trị bệnh 

Tiêm bắp vitamin B1 liều 200mg (2 ống 5cc) kèm với strychnin, ngày 1 lần 

trong 4-5 ngày. 
Tiêm bắp vitamin B12  loại 1000g ngày 1 lần, 4-5 ngày. 

Gluconat Ca 10% 5cc tiêm bắp, ngày 1 lần trong 4-5 ngày 



80.  

Khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 

(Landrace x Yorkshire) phối với đực 

Duroc nuôi tại trại lợn Phú Minh 1, 
xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Hòa Bình. 

Mai Thu Thủy Đặng Thái Hải 

Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) đều 

đạt được kết quả tốt, nằm trong phạm vi sinh lý của giống: Tuổi phối giống 
lần đầu là: 249,18 ngày. Tuổi đẻ lứa đầu là: 364,68 ngày. Thời gian mang 

thai là: 115,49 ngày. Thời gian cai sữa là: 23,04 ngày. Thời gian chờ phối 

là: 5,93 ngày. Khoảng cách lứa đẻ là: 144,47 ngày. 

Năng suất sinh sản của lợn nái đạt kết quả tốt: Với số con sơ sinh /ổ: 13,30 
con/ổ. Số con sơ sinh sống/ổ: 12,80 con/ổ. Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: 96,62%. Số 

con để nuôi/ổ: 12,25 con/ổ. Số con cai sữa/ổ: 11,70 con/ổ. Tỷ lệ nuôi 

sống/ổ: 95,66%. Khối lượng sơ sinh/ con: 1,49 kg/con. Khối lượng sơ 
sinh/ổ: 19,06kg/ổ. Khối lượng cai sữa/con: 6,29kg/con. Khối lượng cai 

sữa/ổ: 73,61kg/ổ. 

Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa là 5,42kg/kg. 
Ở lợn nái sinh sản, bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao nhất (lên tới 52,50 

%). Ở đàn lợn con theo mẹ chủ yếu mắc bệnh tiêu chảy. 

81.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE 

& YORKSINE PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC” TẠI TRANG TRẠI  CỦA 

ÔNG HOÀNG VĂN VIỆN Ở XÃ 

CAO MINH – THỊ XÃ PHÚC YÊN 
– TĨNH VĨNH PHÚC 

Nguyễn Văn 

Hai 

Nguyễn Bá 

Mùi 

Trên cơ sở phân tích các kết quả thu được khi theo dõi năng suất sinh sản 

và tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái F1(LxY) nuôi tại trang trại, chúng 
tôi có thể đưa ra một số kết luận như sau : 

v Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai  

• Tuổi động dục lần đầu: 185,03 ngày 
• Tuổi phối giống lần đầu: 234,88 ngày 

• Tuổi đẻ lứa đầu: 349,55 ngày 

• Thời gian mang thai: 114,45 ngày 

• Thời gian cai sữa: 21,274 ngày 
• Thời gian chờ phối: 4,667 ngày 

• Khoảng cách lứa đẻ: 140,33 ngày 

• Số lứa đẻ/nái/năm: 2,6032 lứa 
v Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 

• Số con sơ sinh/ ổ: 12,704 con 

• Số con sơ sinh sống/ ổ: 12,096 con 
• Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 95.356% 

• Số con để nuôi/ổ: 12.104 con 

• Số con cai sữa/ổ: 11,756 con 
• Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 97,264% 

• Khối lượng sơ sinh/con: 1,3904 kg 

• Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,795 kg 



• Khối lượng cai sữa/con: 6,1378 kg 

• Khối lượng cai sữa/ổ: 72,136 kg 
• Thời gian cai sữa: 21.274 ngày 

v Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai nuôi 

tại trang trại là 5,7436 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 
Chỉ tiêu về tình hình dịch bệnh tại trang trại 

Trong thời gian thực tập ở trại, không có trường hợp nào mắc bệnh truyền 

nhiễm. Lợn nái thường mắc các bệnh về sinh sản như: 
Lợn con mắc chủ yếu về các bệnh về tiêu hóa tỷ lệ mắc cao nhất là hội 

chứng tiêu chảy 

82.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN 

LỢN NÁI GF24  PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI  

ÁNH DƯƠNG - NGŨ LÃO - HÒA 

AN - CAO BẰNG 

Nguyễn Ngọc 

Hưng 

Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

Trên cơ sở phân tích các kết quả thu được khi theo dõi năng suất sinh sản 

và tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái GF24 phối với đực Duroc nuôi tại 
trang trại Ánh Dương, chúng tôi có thể đưa ra một số kết luận như sau: 

* Năng suất sinh sản trung bình qua các lứa 1-6 

Số con đẻ ra/ổ: 13,65 (con) 
Số con để nuôi/ổ: 12,58 (con) 

Khối lượng sơ sinh/ổ: 24,31 (kg) 

Thời gian cai sữa: 23,89 (ngày) 
Số con cai sữa: 12,04 (con) 

Khối lượng cai sữa/ổ: 82,08 (kg) 

Khối lượng sơ sinh/con: 1,38 (kg) 

Khối lượng cai sữa/con: 6,83 (kg) 
Tỉ lệ sơ sinh sống: 92,36 (%) 

Tỉ lệ cai sữa: 90,33 (%) 

* Năng suất sinh sản trung bình qua các năm 2019-2021 
Số con đẻ ra/ổ: 13,34 (con) 

Số con để nuôi/ổ: 12,81 (con) 

Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,88 (kg) 

Thời gian cai sữa: 23,87 (ngày) 
Số con cai sữa: 12 (con) 

Khối lượng cai sữa/ổ: 82,04 (kg) 

Khối lượng sơ sinh/con: 1,34 (kg) 
Khối lượng cai sữa/con: 6,87 (kg) 

Tỉ lệ sơ sinh sống: 93,56 (%) 

Tỉ lệ cai sữa: 90,47 (%) 



 Khoảng cách lứa đẻ: 147,6 (ngày) 

83.  
ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN  HƯƠNG  TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN 

THUẬN TƯỜNG  

Lê Công Tùng 
Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

- Tuổi phối giống với lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu ở lại cái Hương là 223,4 và 

337,36 ngày. 
- Khi phối với lợn đực Hương có số con sơ sinh sống/ổ là 9,02 con, số con 

cai sữa/ổ là 8,57 con; khối lượng sơ sinh/con là 0,59 kg, khối lượng cai sữa 

ổ là 55,61 kg 
-Tiêu tốn thức ăn/1 kg lợn cai sữa ở lợn Hương thuần la 6,34 kg.  

84.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN LỢN NÁI DÒNG 
F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 

KHI PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG 

(LANDRACE) TẠI TRẠI GIỐNG 

HƯNG VIỆT, KHOÁI CHÂU - 
HƯNG YÊN 

Nguyễn Đức 

Quang Khải 
Trần Hiệp 

5.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở các kết quả thu được trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra một 

số kết luận như sau: 
5.1.1. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 

- Tuổi phối giống lần đầu là 227,60 ngày và tuổi đẻ lứa đầu là 365,24 ngày 

- Số lứa/nái/năm là 2,51 lứa. 
- Số con đẻ ra là 12,60 con 

- Số con đẻ ra còn sống là 11,86 con, khối lượng sơ sinh/con 1,28 kg và 

khối lượng sơ sinh/ổ 13,64 kg 
- Số con cai sữa 10,68 con, khối lượng cai sữa/con 6,24 kg, khối lượng cai 

sữa/ổ 66,57 kg 

- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa là 96,31 % 

5.1.2. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn cai sữa 
Lượng thức ăn tiêu tốn để có 1 kg lợn cai sữa ở 23,99 ngày là 5,68 kg. 

5.1.3. Tình hình dịch bệnh 

Dịch bệnh tại trại mắc phải là những bệnh phổ biến thường gặp trên cả lợn 
nái và lợn con theo mẹ. Nhưng do phát hiện và có biện pháp điều trị kịp 

thời với tỉ lệ khỏi cao 

- Bệnh viêm vú và hiện tượng khó đẻ tỉ lệ khỏi là 100% 

- Bệnh bại liệt sau sinh tỉ lệ khỏi là 50% 
- Bệnh tiêu chảy trên loẹn con theo mẹ tỉ lệ khỏi là 91,83% 

85.  
ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI 

F1(LANDRACE X YORKSHIRE)  

NUÔI TẠI TRẠI LỢN HÒA YÊN- 

XÃ LƯƠNG THỊNH- HUYỆN 
TRẤN YÊN- TỈNH YÊN BÁI  

Trần Thanh 

Tùng 

Nguyễn Bá 

Mùi 

- Tuổi phối giống lần đầu (ngày): 225,05 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu (ngày): 342,52 ngày 
- Thời gian mang thai (ngày): 117,08 ngày 

- Số con sơ sinh (con): 18,95 con 

- Số con sơ sinh sống (con):17,64 con 

- Số con đề nuôi (con) : 15,71 con 
- Khối lượng sơ sinh/ổ (kg): 24,53 kg 

- Khối lượng sơ sinh/con (kg): 1,30 kg 



- Số ngày cai sữa (ngày): 28,95 ngày 

- Số con cai sữa/ổ (con): 13,53 con 
- Khối lượng cai sữa/ổ (kg): 96,85 kg 

- Khối lượng cai sữa/con (kg):6,32 kg 

- TTTĂ/kg lợn con cai sữa (kg): 5,49 kg 

Các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire): số con sơ 
sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ qua các lứa 

đẻ đều tăng dần từ lứa 1 đến lứa 5 

86.  

Đánh giá quy trình chăn nuôi lợn nái 

hậu bị F1( Landrace x yorkshire) từ 
khi nhập về 24 tuần tuổi đến khi phối 

giống lần đầu và mang thai  tại trại 

Xuân Hòa- Như Xuân- Thanh Hóa 

Nguyễn Trung 

Long 

Nguyễn Thị 

Tuyết Lê 

Bảng 4.3. Chỉ tiêu nghiên cứu về sinh trưởng của nái  hậu bị 
Chỉ tiêu Nái F1 (LY) 

n X ± SE CV% 

Tuổi bắt đầu kiểm tra (ngày) 40 177,38±1,57 5,61 

Khối lượng khi bắt đầu kiểm tra (ngày) 40 93,93±0,816 5,49 
Tuổi kết thúc kiểm tra (khi phối) (ngày) 40 232,15±1,26 3,44 

Khối lượng kết thúc kiểm tra (ngày) 40 143,3±0,728 3,21 

Khối lượng tăng từ khi nhập đến khi phối (kg) 40 49,38±1,14 14,64 
Khối lượng tăng (g/ngày) 40 919,8±30 20,63 

 

Bảng 4.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn FCR của lợn nái hậu bị F1 LY 
Chỉ tiêu Nái F1 (LY) 

N X ± SE CV% 

Tổng lượng thức ăn tiêu thụ (kg) 40 141,14±0,425 1,91 

Khối lượng nái hậu bị mới nhập (kg) 40 93,93±0,816 5,49 
Khối lượng  nái ở thời điểm phối giống (kg) 40 143,3±0,728 3,44 

Khối lượng tăng từ khi nhập đến khi phối (kg) 40 49,38±1,14 14,64 

FCR 40 2,9209±0,0798 15,34 
Bảng 4.5. Đánh giá điểm thể trạng của nái trước khi phối và nái mang thai 

Đối tượng nái Nái F1(LY) 

N X ± SE CV% 

Chờ phối 40 2,4 ±0,0572 15,07 
Mang thai kỳ 1 40 3,51 ±0,0705 12,69 

 

Bảng 4.6. Kết quả đánh giá chất lượng tinh dịch 
Chỉ tiêu Đực Duroc 

n X ± SE                          CV% 

Số lần khai thác 10             3,4 ± 0,267 24,8 



V (ml) 10             157,67 ± 4,75 9,52 

A (%) 10 81,25 ± 0,672 2,61 
C (triệu/ml) 10 257,7 ± 21,3 26,08 

VAC (tỷ/lần) 10 32,80±2,51 24,2 

K% 10 5,04±0,287 18 

Số liều tinh khai thác thực 10              80,1 ± 9,08 35,84  
tế/đực 

 

Bảng 4.7. Một số chỉ tiêu sinh lý phát dục của lợn nái tại trại 
Chỉ tiêu Nái F1 (LY) 

n X ± SE CV% 

Tuổi động dục lần đầu(ngày) 40 181,68±1,61 5,59 
Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 40 232,15±1,26 3,44 

Khối lượng phối giống lần đầu (kg) 40 144,2±0,921 4,04 

Chu kì động dục (ngày) 40 21,025±0,267 8,02 

Thời gian động dục (ngày) 40 1,9±0,105 34,85 
 

Bảng 4.8. Tình hình dịch bệnh của đàn nái nuôi tại trại 

Chỉ tiêu 
bệnh Số con theo dõi (con) Số con mắc (con) Tỷ lệ 

mắc (%) Số con khỏi (con) Tỷ lệ 

khỏi (%) 

Viêm phổi 520 165 31,6 165 100 
Tiêu chảy (không tính do viêm hồi tràng) 520 65 35,25 65 100 

Viêm hồi tràng 520 84 16,1% 35 41,6 

Viêm da 520 11 2,11 7 63,6 

87.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE X 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

RIDDERGAARD, ĐAN MẠCH 

Phùng Bá Uy 
Nguyễn Thị 

Tuyết Lê 

Kết quả chính và kết luận: Từ kết quả thí nghiệm trên 20 lợn nái (Landrace 

x 

Yorkshire) đã rút ra được kết quả như sau: 

* Đối với lợn nái mang thai và nuôi con 
+ Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái: tuổi động dục lần đầu là 

209,8 

ngày, tuổi phối giống lần đầu là 228,45 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 346,5 ngày, 
thời gian mang thai là 117,88 ngày, thời gian cai sữa là 29,01 ngày, khoảng 

cách lứa đẻ là 152,75 ngày và hệ số lứa đẻ là 2,41 lứa/nái/năm 

+ Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái: khối lượng sơ sinh/con là 



1,23 

kg/con; số con đẻ ra/ổ 20,39 con/ổ, số con sơ sinh còn sống/ổ là 18,6 con/ổ , 
số 

con nuôi để nuôi/ổ là 14,38con/ổ, tỷ lệ sơ sinh còn sống là 91,61%, số con 

cai 

sữa/ổ là 11,76 con/ổ, tỉ lệ nuôi sống là 82,03%. 
- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái lai 

F1(L×Y) 

đạt 7,02 kg. 

88.  

ĐỀ TÀI:  “ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 
QUY TRÌNH CHĂN NUÔI  GÀ 

THƯƠNG PHẨM THỊT JAPFA  202 

TẠI CÔNG TY JAPFA COMFEED 
VIỆT NAM”. 

Nguyễn Đức 
Huyền 

Bùi Hữu Đoàn 

Sau thời gian nghiên cứu trên đàn gà thương phẩm thịt Japfa 202 chúng em 

rút ra những kết luận. Tỷ lệ nuôi sống của gà từ 0-7 tuần tuổi đạt 89,17%. 

Tỷ lệ hao hụt của cả giai đoạn là 10,83%. Khối lượng cơ thể của đàn gà 

nuôi 7 tuần đạt 3200g/con. Tăng trọng trung bình đạt 65,3g/con/ngày. Hiệu 
quả chuyển hóa thức ăn cho cả giai đoạn nuôi là 1,75kg TĂ/ kg tăng khối 

lượng. Chỉ số sản xuất lần lượt từ các tuần tuổi 5; 6; 7 đạt 389,96; 377,78; 

330,00 cho thấy có thể giết thịt sau 42 ngày tuổi, chất lượng thịt bán ra đạt 
yêu cầu, ít bị loại thải. Cân nặng mỗi con đạt trên 3kg. Chi phí bỏ ra cho cả 

giai đoạn là 7.125.775.000VNĐ, chi phí thu vào 7.226.911.000. Cho thấy 

hiệu quả chăn nuôi chưa cao chỉ lãi 101.136.000VNĐ/ lứa.  
Quy trình chăn nuôi của trại tốt đặc biệt là khâu quản lý và chăm sóc tại trại 

được theo dõi sát sao, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của đàn gà. Quy trình 

vệ sinh phòng bệnh đã được áp dụng vào chăn nuôi hạn chế dịch bệnh xảy 

ra 

89.  

Đánh giá khả năng sinh sản của đàn 
lợn nái (Landrace & Yorkshire) tại 

trại chú Xá xã Yên Phú huyên Yên 

Mỹ tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Hải 

Đăng 

Nguyễn Bá 

Mùi 

1. Năng suất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) 

Tổ hợp lai giữa nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc cho năng 

suất sinh sản tương đối cao: 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt : 11.195 con. 
+ Số con cai sữa/ổ đạt :  10.55con. 

+ Khối lượng sơ sinh/con đạt : 1.496 kg. 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 16.188 kg. 
+ Khối lượng cai sữa/con đạt : 6.351 kg. 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt :  66.785kg. 

2. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(L × Y) phối với đực Duroc qua các lứa 
Năng suất sinh sản ở tổ hợp lai F1(L × Y) x Du có sự biến động qua các lứa 

đẻ, tăng dần từ lứa 1 đến lứa 5, cao nhất ở lứa 5. 

3. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa ở tổ hợp lai F1 



(Landrace X Yorkshire) phối với đực Duroc. 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái lai F1 (L × 
Y) đạt 6.22 kg. 

4. Tình hình dịch bệnh tại trang trại  

- Trên đàn lợn con: Bệnh chủ yếu là Hội chứng tiêu chảy với tỷ lệ mắc cao 

(42,41%), bằng những biện pháp và kĩ thuật điều trị kịp thời nên tỷ lệ khỏi 
khá cao (95,68%). 

- Trên đàn lợn nái: Các bệnh mắc phải đều là bệnh thông thường, được điều 

trị kịp thời và tỷ lệ khỏi cao. 

90.  

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 

nái F1( Landrace x Yorksire) phối 

với đực Duroc nuôi tại trại Ngọc 
Minh - thôn Quế Sơn - xã Thái Sơn - 

huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang  

LÊ VĂN 

CHIẾN 

Nguyễn Chí 

Thành 

Nái F1(Landrace ×Yorkshire) phối với đực Duroc có mức sinh sản tốt với 

các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể là. 

- Số con sơ sinh/ổ là 12,49 con , số con cai sữa/ổ là 11,19 con. 

- Khối lượng sơ sinh/con là 1,65kg, khối lượng cai sữa/con là 6,59kg. 
- Khối lượng sơ sinh/ổ là 19,48kg, khối lượng cai sữa/ổ là 73,59kg. 

- Các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái  F1(L×Y)×Du. Số con sơ sinh/ổ, số con 

sơ sinh sống/ổ, số con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ qua các lứa đẻ đều tăng 
dần từ lứa 1 đến lứa 4 và đạt cao nhât ở lứa thứ 4, sau đó giảm dần. 

- Thời gian phối giống trở lại sau cai sữa là 5,55 ngày. 

Đối với chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn và hiệu quả kinh tế 
- Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lơṇ cai sữa của lợn nái F1(L×Y)×Du  

là 5,82kg. 

- Chi phí để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 95.204 đồng. 

91.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI F1 
(LANDACE X YORKSHIE) PHỐI 

VỚI ĐỰC DUROC TẠI TRẠI LỢN 

BIÊN SAO TÂN LẬP-BẮC GIANG 

Nguyễn Hùng 

Lục 

Nguyễn Thị 

Phương Giang 

 
• Tình hình chăn nuôi của trang trại : 

ü Khâu vệ sinh chuồng trại được quản lý rất tốt và nghiêm ngặn tránh được 

bênh tật  

ü Lợn nái chờ phối cho ăn từ 2,0 đến 2,5kg/con/ngày 
ü Lợn nái chửa kỳ 1 cho ăn từ 1,8 đến 2,2kg/con/ngày, lợn nái chửa kỳ 2 

cho ăn từ 2,2 đến 3kg/con/ngày.  

ü Lợn nái nuôi con cho ăn từ 4 đến 6 kg/con/ngày. 
ü Hiện tại tổng đàn tại trại là 2055 con 

 

 
• Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái lai F1 (LY) 

ü Lợn nái lai F1 (LY) nuôi trại trang trại Biên Sao mang đặc điểm sinh dục 

bình thường của giống. Cụ thể như sau: Thời gian mang thai là 116,12 ngày 



và khoảng cách 2 lứa đẻ là 147,52 ngày. 

ü Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LY) 
ü Lợn nái lai F1 (LY) phối với đực Duroc đạt năng suất sinh sản tương đối 

cao. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản đạt được như sau:  

ü Số con đẻ ra/ổ là 12,9 con ; số con sơ sinh sống/ổ là 12,5 con và số con 

cai sữa/ổ là 11 con. 
ü Khối lượng sơ sinh/con là 1,5kg ; khối lượng sơ sinh/ổ là 18,5kg. 

ü Khối lượng cai sữa/con là 7kg ; khối lượng cai sữa/ổ là 75kg. 

ü Số lứa/nái/năm là 2,4091lứa 
ü Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (LY) qua các lứa đẻ 

ü Năng suất sinh sản ở lợn nái lai F1 (LY) có sự biến động qua các lứa đẻ. 

Nhìn chung, năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (LY) thấp ở lứa 1, tăng 
dần ở lứa 2, 3, và cao nhất ở lứa 4 và có xu hướng giảm dần sau các lứa tiếp 

theo. 

ü Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa của lợn nái lai F1 

(LY) đạt 5,606kg  
• Một số bệnh trên đàn heo tại trang trại : 

ü Lợn con : viêm phổi, viêm rốn, viêm khớp, thiếu sắt, cầu trùng, hecni, 

hoại tử đuôi, nghiêng đầu, tiêu chảy. 
 

ü Lợn nái : viêm tử cung, viêm vú, sốt sữa sau sinh, dạ dày 

 

92.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI 

F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC TẠI 

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN  
HÒA PHÁT-  XÃ ĐỒNG TÂM -  

HUYỆN LẠC THỦY - TỈNH HÒA 

BÌNH 

Phạm Thị Lan 

Anh 

Nguyễn Thị 

Phương Giang 

Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục 
● Tuổi phối giống lần đầu : 249,90 ngày   

● Tuổi đẻ lứa đầu : 366,47 ngày 

● Thời gian mang thai : 116,88 ngày  
●Thời gian cai sữa : 26,05 ngày  

●Thời gian chờ phối : 7,63 ngày  

● Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ : 150,93 ngày  

● Số lứa đẻ/nái/năm : 2,42 lứa  
Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) 

Năng suất sinh sản của nái  F1(LxY)  phối với đực Duroc  đạt kết quả tốt 

thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 
• Số con sơ sinh /ổ : 19,11 con 

• Số con đẻ ra còn sống/ổ : 16,00 con  

• Số con để nuôi/ổ :12,93 con  



• Tỷ lệ sơ sinh sống /ổ : 84,89 % 

• Số con cai sữa /ổ : 12.04 con  
• Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa / ổ : 93,13 % 

• Khối lượng sơ sinh/ con : 1.32 kg 

• Khối lượng sơ sinh/ổ :  21,24 kg 

• Khối lượng lúc cai sữa/con : 6,54 kg  
• Khối lượng lúc cai sữa/ổ (kg): 78,89 kg  

• Số lứa đẻ/nái/năm = 365/khoảng cách giữa 2 lứa đẻ: 2,42 lứa  

Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái F1(LxY)  đều có giá trị thấp ở lứa 1 
sau đó tăng dần , tuy nhiên vẫn đạt giá trị khá cao. 

Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa 

Lượng thức ăn tiêu tốn để sản xuất ra 1kg lợn cai sữa là 5,68 kg. 

93.  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KHẢ 

NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ 
TRỐNG (♂ MÍA x ♀MÍA) TẠI 

TRẠI ( THỤY AN – BA VÌ – HÀ 

NỘI ) 

Phan Hữu Khải 
Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

Từ những kết quả theo dõi em rút ra những kết luận như sau: 
Sau 16 tuần nuôi tỷ lệ nuôi sống của đàn gà đạt 94,5%. Khối lượng của gà 

trống lai nuôi 16 tuần tuổi trung bình đạt 2130,3 g/con.  Lượng thức ăn tiêu 

tốn trung bình đạt 67,35 g/con/ngày. Hiệu quả chuyển hóa thức ăn từ 0 – 16 
tuần tuổi là 3,42 kg thức ăn/kg tăng khối lượng. Chỉ số sản xuất lần lượt từ 

các tuần tuổi 14; 15; 16 đạt 607,12; 645,35và 767,79. 

94.  

Năng suất sinh sản của lợn nái F1( 

Landrace x Yorkshine)phối với đực 

Duroc nuôitại trang trại Ngọc Minh, 

xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang.” 

Nguyễn Thị 
Huệ  

Hà Xuân Bộ 

.Lợn nái F1 (LY) có các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục bình thường với tuổi 

động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu đạt các giá trị lần 
lượt 219,05; 240,05 và 354,35 ngày. 

2. Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với 

đực Duroc đạt mức khá với số con đẻ ra đạt 12,63 con, số con đẻ ra còn 
sống đạt 12,08 con, số con cai sữa đạt 11,57 con, khối lượng sơ sinh/con đạt 

1,69 kg, tỷ lệ sơ sinh sống đạt 95,95%, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 20,27kg, tỷ 

lệ sống đến cai sữa 96,90 %, khối lượng cai sữa/con đạt 6,52 kg, khối lượng 

cai sữa/ổ đạt 75,24 kg. 
3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 

với đực Duroc nhìn chung ở lứa 1 là thấp nhất, tăng dần ở các lứa sau và 

cao nhất ở lứa 3, 4 và bắt đầu giảm ở lứa 5, 6. Sự biến động của các chỉ tiêu 
về năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LY) phù hợp với quy luật sinh sản 

theo lứa. 

4. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa của lợn nái F1(LY) đạt mức trung 
bình với 5,72 kg. 

  5. Đàn lợn nái và lợn contại trang trại vẫn bị mắc một số bệnh thường gặp 

nhưng không nghiêm trọng do trại đã chăm sóc và điều trị tốt nên đa phần 



lợn đều khỏi bệnh. 

95.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI LAI F1 (LANDRACE x 
YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

Ở XÃ ĐÔNG TẢO, HUYỆN 

KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN” 

Bùi Văn Giang Đặng Thái Hải 

     Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc tại trang trại 

là: 
Tuổi phối lần đầu                    : 234,68 ngày 

Tuổi đẻ lứa đầu                       : 349,63 ngày 

Số con sơ sinh/ổ                     : 14,31 con 
Số con sơ sinh sống/ổ           :  12,96 con 

Số con cai sữa/ổ      :  12,61 con 

Khối lượng cai sữa/ổ      :  84,03 kg 
Thời gian mang thai                : 114,43 ngày 

Thời gian cai sữa                     :  28,04 ngày 

Thời gian động dục trở lại       : 4,8 ngày 

Khoảng cách lứa đẻ                 : 147,47 ngày 
Số lứa/nái/năm                         : 2,48 lứa 

Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ                : 91,01 % 

Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa     : 98,35 % 
 

      Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái F1(LxY) là: 5,63 

kgTĂ/kgTT. 

96.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

ĐÀN LỢN NÁI F1 (LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

GIỐNG DUROC NUÔI TẠI XÍ 
NGHIỆP CHĂN NUÔI ĐỒNG HIỆP 

- HẢI PHÒNG 

Lê Chí Dụng Đỗ Đức Lực 

* Năng suất sinh sản của nái F1 (LxY) được nuôi tại trại 
- Số con đẻ ra/ổ của lợn nái là:11,56 con/ổ. 

- Số con đẻ ra con sống/ổ của lợn nái :10,00 con/ổ. 

- Khối lượng sơ sinh/con (kg) của nái là:1,52 kg/con 
- Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) là:15,16kg 

- Tỷ lệ sơ sinh sống (%) :86,78 %. 

- Số con cai sữa của nái là: 9,24 con/ổ. 

- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%): 93,64 % 
- Khối lượng con cai sữa/con: 6,07 kg/con. 

- Khối lượng con cai sữa /ổ: 62,76 kg/con. 

- Số ngày cai sữa (ngày): 23,23 ngày 
- Số lứa/nái/năm của lợn nái: 2,31 lứa/năm 

* Năng suất sinh sản của lợn nái qua các lứa đẻ 

 - Các chỉ tiêu về số con sơ sinh, số con cai sữa, khối lượng cai sữa có xu 
hướng tăng dần từ lứa 1 đến lứa 2. Khối lượng con cai sữa, khối lượng sơ 

sinh/lứa cũng tăng dần,cụ thể như sau : 

+ Số con sơ sinh /ổ ở lứa 1 và lứa 2 lần lượt: 11,08 và 12,39 con 



+Số con cai sữa /ổ của lứa 1 và lứa 2 lần lượt: 8,66 và 10,23 con  

+Khối lượng sơ sinh /ổ của lứa 1 và lứa 2 lần lượt: 14,08 và 17,02 kg  
+Khối lượng cai sữa/ con của lứa 1 và lứa 2 lần lượt: 5,92 và 6,33 kg  

+Khối lượng cai sữa/ ổ của lứa 1 và lứa 2 lần lượt:59,3 và 68,68 kg  

* Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa:  

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1kg cai sữa là 5,27 kg/kg lợn con cai sữa. 
* Năng suất sinh sản của lợn nái qua các năm: 

 - Qua thời gian trong 2 năm theo dõi của lợn nái F1 (LxY) khi phối với đực 

Duroc nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp, có khả năng sinh sản tương 
đối tốt với số con sơ sinh/ổ; số con được nuôi; khối lượng sơ sinh/ ổ ; khối 

lượng cai sữa/ổ; tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa cũng tăng khá tích cực từ năm 

2020 đến năm 2021 
- Kết luận: Năng suất sinh sản của nái F1 (LxY) được nuôi tại Xí nghiệp 

Chăn nuôi Đồng Hiệp là tương đối tốt 

97.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE × 

YORKSHIRE) ĐƯỢC PHỐI VỚI 
ĐỰC DUROC NUÔI TẠI HỢP TÁC 

XÃ THIỆN TRANG” 

Nguyễn Thị 

Đan Phương 

Dương Thu 

Hương 

Các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục của lợn nái F1 (LY) khá tốt. Cụ thể là tuổi 

động dục lần đầu: 224,30 ngày; tuổi phối lần đầu: 246,60 ngày; tuổi đẻ lứa 
đầu: 360,43 ngày; thời gian mang thai: 114,57 ngày; thời gian động dục trở 

lại sau cai sữa: 6,78 ngày; khoảng cách giữa 2 lứa đẻ: 144,37 ngày. 

Năng suất sinh sản của lợn nái F1 khi phối với đực giống Duroc tương đối 
cao: số con đẻ ra/ổ, số con đẻ ra sống/ổ, số con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ 

lần lượt là 12,93; 12,39; 11,84 và 11,44 con. Khối lượng sơ sinh/con là 1,46 

kg. Khối lượng cai sữa/con là 6,68 kg và thời gian cai sữa trung bình là 

22,84 ngày.  
Khả năng sinh sản của lợn nái F1 phối với đực gống Duroc có xu hướng 

tăng dần từ lứa 1 đến lứa 3, cao nhất ở lứa 4,5 và giảm dần ở các lứa tiếp 

theo. 
Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 5,17 kg. 

Lợn nái mắc một số bệnh thông thường nhưng với tỷ lệ không cao như: 

Viêm tử cung (10%), viêm vú (6,67%), viêm phổi (3,33%), tiêu chảy 

(6,67%), viêm khớp (3,33%), bại liệt (3,33%). Kết quả điều trị khỏi bệnh 
cao với tỷ lệ 100%. 

Lợn con theo mẹ mắc hội chứng tiêu chảy với tỷ lệ cao (60%), ngoài ra còn 

mắc các bệnh như mềm xương (3,33%), viêm phổi (3,33%), viêm da 
(2,33%). 

98.  THEO DÕI NĂNG SUẤT CHĂN 

NUÔI  TRÊN ĐÀN LỢN NÁI GF24 

Nguyễn Đình 

Đức 
Trần Hiệp 

Sơ lược qua các chỉ tiêu theo dõi bao gồm:  

+ Tuổi phối giống lần đầu (ngày): 250,24 ngày 



+ Tuổi động dục lần đầu (ngày): 220,96 ngày 

+ Tuổi đẻ lứa đầu (ngày): 367,44 ngày 
+ Thời gian mang thai: 117,21 ngày 

+ Số con sơ sinh đẻ ra/ổ (con): 11,41 con 

+ Số con sơ sinh sống/ổ (con): 10,73 con 

+ Tỷ lệ sống (%) : 94,49 % 
+ Khối lượng sơ sinh /con (kg) : 1,54 kg 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) : 16,19 kg 

+ Số con cai sữa/ổ (con): 10,57 con 
+ Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%): 98,53 % 

+ Khối lượng cai sữa/con (kg): 6,24 kg 

+ Khối lượng cai sữa/ổ (kg): 65,97 kg 
+ Số ngày cai sữa (ngày): 21,73 ngày 

+ Thời gian chờ phối (ngày): 4,81 ngày 

+ Khoảng cách lứa đẻ (ngày): 143,75 ngày 

+ Số lứa/năm: 2,54 lứa 

99.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 
TRƯỞNG CỦA LỢN LAI GIỮA 

NÁI GF24 (LANDRACE x 

YORSHIRE) x DUROC ĐƯỢC 
NUÔI BẰNG THỨC ĂN CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 

VIỆT NAM NUÔI TẠI TRẠI LỢN 

LÝ THẢO 

Bùi Trọng Linh 
Nguyễn Bá 
Mùi 

Từ kết quả cho thấy khả năng sinh trưởng của tổ hợp lai Duroc x (Landrace 

x Yorrkshire) nuôi tại trại chăn nuôi lợn Lý Thảo, Thôn Cao Quang, Xã 

Cao Minh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc có thể đưa ra một số kết luận 
sau: 

• Sinh trưởng tích lũy của tổ hợp lai Duroc x (Landrace x Yorrkshire) qua  

các thời điểm 3, 7, 11, 15 tuần tuổi, lợn theo dõi có khối lượng cơ thể tương 

ứng với các giá trị lần lượt là 7,95; 22,95; 46,97; 77,18kg. 
• Sinh trưởng tuyệt đối của tổ hợp lai Duroc x (Landrace x   Yorrkshire) qua 

các giai đoạn 3-7, 7-11, 11-15 tuần tuổi đạt được lần lượt là 500,0; 800,8; 

1006,7g/con/ngày. Bình quân chung trong cả giai đoạn (từ 3 tuần – 15 tuần) 
là 769,17 g/con/ngày. 

• Sinh trưởng tương đối của tổ hợp lai Duroc x (Landrace x Yorrkshire) qua 

các giai đoạn đoạn 3-7, 7-11, 11-15  tuần tuổi sinh trưởng tương đối với các 

giá trị đạt được lần lượt là: 96,59; 67,72; 49,37%. 
• Khả năng thu nhận thức ăn của lợn lai 3 máu Duroc x (Landrace x 

Yorrkshire) qua các giai đoạn đoạn 3-7, 7-11, 11-15 tuần tuổi, lợn thu nhận 

thức ăn trung bình là 0,67; 1,47; 2,48.Cả kỳ bình quân là 1,54kg/con/ngày 
 Hiệu quả chuyển hóa thức ăn của hợp lai Duroc x (Landrace x Yorrkshire) 

qua các giai đoạn 3-7, 7-11, 11-15 tuần  tuổi có giá trị FCR với các giá trị 

lần lượt là 1,35; 1,86; 2,50. Bình quân trong cả giai đoạn từ 3 tuần  - 15 



tuần  tuổi là 2,00. 

  
•   Một số bệnh thường gặp 

Bệnh viêm phổi (32%); Bệnh tiêu chảy (34,6%); Bệnh viêm khớp (0,6%) 

với tỷ lệ chữa khỏi lần lượt la 95,83%. 98,07% và 100%. 

100.  

“KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 

LỢN DUROC THUẦN NUÔI TẠI 

TRẠI HEO GIỐNG CÔNG TY 

GIỐNG VẬT NUÔI AMAFARM 
XÃ LÊ LỢI, HUYỆN CHÍ LINH, 

TỈNH HẢI DƯƠNG” 

Trần Văn Tân 
Nguyễn Bá 

Mùi 

Từ kết quả trên chúng tôi đưa ra một số kết luận sau : 
1, Khối lượng cai sữa của lợn Duroc hơi thấp (5,91 kg) nhưng khối lượng 

70 ngày tuổi và 150 ngày tuổi lại cao hơn so với các nghiên cứu khác 

(24,46 và 101,61 kg). 
2, Tăng trọng trung bình từ cai sữa đến 150 ngày tuổi đạt 95,70 kg. 

3, Sinh trưởng tuyệt đối từ cai sữa đến 150 ngày tuổi đạt 778,06 

(g/con/ngày). 

4, Giới tính có ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn Duroc  
5, Tiêu tốn thức ăn giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi đạt mức trung bình. 

Tiêu tốn thức ăn giai đoạn 70 – 150 ngày tuổi là 2,10 kg. 

6, Chi phí cho 1kg lợn hậu bị là 32.457,19 vnđ. 

101.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

TRƯỞNG CỦA GÀ LIÊN MINH 

THẾ HỆ 3 

Nguyễn Duy 
Vũ 

Nguyễn Hoàng 
Thịnh 

Trên cơ sở các kết quả thu được của nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra một 

số kết luận bước đầu như sau: 

- Tỉ lệ nuôi sống của gà Liên Minh: 

+ Giai đoạn từ 0 đến 9 tuần tuổi: 94.73% 
+ Giai đoạn từ 10 đến 16 tuần tuổi: 

• Con  trống: 96.57% 

• Con mái: 97.78% . 
- Khả năng sinh trưởng của gà Liên Minh : 

+ Sinh trưởng tích lũy trung bình sau 16 tuần: con trống là 1698,78 g/con và 

gà mái 1409,3g/con  

+ Sinh trưởng tương đối trung bình chung từ tuần thứ nhất đến tuần 9 là 
33,25 %, sinh trưởng tương đối trung bình từ tuần  đến tuần 16 của con 

trống là 11,63%  và con mái là 10,05%. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối trung bình sau 16 tuần tuổi: con trống là 
138,60g/con/tuần , con mái là 104,15g/con/tuần  

- Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của gà Liên Minh: 

Giá trị FCR trung bình trong thời gian 16 tuần đạt 4,01kg TĂ/kg tăng trọng. 

102.  TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN 
NUÔI VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG 

SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN 

Nguyễn Văn 

Công 

Bùi Quang 

Tuấn 

Qua 4 tháng thực tập tốt nghiệp tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch – Ba Vì – 
Hà Nội, tôi đưa ra một số kết luận như sau: 

  Về quy trình nuôi dưỡng chăm sóc và phòng dịch bệnh của công ty cho 



NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN 

THANH LỊCH, XÃ BA TRẠI, 
HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI 

đàn lợn nuôi tại trang trại luôn được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự dám sát 

chặt chẽ của cán bộ kĩ thuật trại. 
Năng suất sinh sản của nái  F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc  

đạt kết quả tốt thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 

- Tuổi động dục lần đầu là 222.40 ngày 

- Tuổi phối giống lần đầu là 243.41 ngày 
- Thời gian mang thai là 114.67 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu là 358.08 ngày  

- Khoảng cách lứa đẻ là 142.53 ngày 
- Thời gian cai sữa là 21.36 ngày 

- Thời gian động dục trở lại là 6.49 ngày 

- Khối lượng cai sữa/con là 6.03 kg 
- Số con đẻ ra/ổ là 10.76 con 

- Số con để nuôi/ổ là 10.24 con 

- Số con đẻ ra còn sống/ổ là 10.30 con 

- Số con cai sữa/ổ là 9.89 con 
- Khối lượng sơ sinh/ổ là 16,13 kg  

- Khối lượng sơ sinh/con là 1,49 kg 

- Khối lượng cai sữa/ổ là 59.73 kg 
- Tỷ lệ nuôi sống là 96.90% 

- Tỷ lệ sơ sinh sống là 96.03% 

103.  

ĐỀ TÀI:KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA 
ĐÀN GÀ ISA BROWN TRẠI GÀ 

HẬU BỊ CÔNG TY JAPFA 

COMFEED VIỆT NAM 

Lê Thị Lan 
Anh  

Phạm Kim 
Đăng 

Kết quả chính: trong giai đoạn hậu bị từ 1-12 tuần tuổi(theo thời gian theo 

dõi ) 
- Quy trình chăn nuôi được áp dụng đúng 

- Gà mang đặc điểm ngoại hình nổi bật của giống 

- Tỷ lệ sống: 99,85%  
- Tỷ lệ hao hụt: 0,15% 

- Khổi lượng cơ thể tuần 12: 1058 g 

- Độ đồng đều: 89,09 % 

- Hiệu quả sử dụng thức ăn TB (tuần 1-12): 2,72 kgTA/kgTT 
Kết luận: Đàn gà hậu bị Isa Brown có khả năng thích nghi cao, tỷ lệ nuôi 

sống cao, sinh trưởng phát triển tốt. Đây là con giống đạt chỉ tiêu cho năng 

xuất trứng cao nên quy trình chăn nuôi này cần được phát triển và phổ biến 
rộng rãi. 

104.  Xây dựng phương pháp và xác định 

hàm lượng các nguyên tố vi lượng 

Lê Hữu Tuấn 

Anh 

Đặng Thúy 

Nhung 

* Đối với phương pháp xác định Fe, Cu và Zn bằng phương pháp đường 

chuẩn 



sắt, đồng, kẽm trong nguyên liệu và 

thức ăn chăn nuôi bằng quang phổ 
hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 

- Phương pháp phù hợp để xử lí các mẫu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi 

là phương pháp khô – ướt kết hợp. 
- Phương pháp đường chuẩn để xác định hàm lượng các kim loại như Fe, 

Cu, Zn trong một số loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi. 

- Tối ưu hóa được các điều kiện đo phổ của Fe, Cu và Zn giống nhau như 

sau: Chế độ đo (ngọn lửa), khí sử dụng (không khí nén – axetylen); tốc độ 
khí axetylen (2,0 l/phút); tốc độ không khí (13,5 l/phút); tốc độ dẫn mẫu (5 

ml/phút); thời gian đo (5 giây); thời gian chờ (5 giây). 

- Tối ưu hóa được các điều kiện đo phổ khác nhau của Fe, Cu và Zn như 
sau: Fe: Nguồn sáng (HCL Fe), cường độ đèn (5,0 nm); bước sóng (248,3 

nm); độ rộng khe đo (0,5 nm); Cu: Nguồn sáng (HCL Cu), cường độ đèn 

(4,0 nm); bước sóng (324,8 nm) độ rộng khe đo (0,5 nm); Zn: Nguồn sáng 
(HCL Zn), cường độ đèn (5,0 nm); bước sóng (213,9 nm); độ rộng khe đo 

(1 nm). 

- Khoảng tuyến tính của Fe là 0 – 5 ml/l, Cu là 0 – 5 ml/l và Zn là 0 – 1 

ml/l. Các đường chuẩn xây dựng được đều cho hệ số tương quan R2 đạt yêu 
cầu. 

- Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) đối với Fe, Cu và 

Zn đã lựa chọn giá trị định lượng đối với Fe là 9 mg/kg, đối với Cu là 5,3 
mg/kg và đối với Zn là 6,8 mg/kg. 

* Đối với xác định Fe, Cu và Zn bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử 

AAS trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi 

- 19 loại nguyên liệu thức ăn có hàm lượng Fe, Cu và Zn phù hợp với tiêu 
chuẩn của vật nuôi (INRA-2004 và NRC-1994). 

- 11 loại thức ăn thô xanh có hàm lượng Fe, Cu và Zn phù hợp với tiêu 

chuẩn của vật nuôi (QĐ: 104/2001/QĐ-BNN). 
- 9 loại thức ăn hỗn hợp cho lợn có hàm lượng Fe, Cu và Zn nằm trong 

ngưỡng cho phép (10TCN 838:2006).  

- 12 loại thức ăn hỗn hợp cho gà có hàm lượng Fe, Cu và Zn nằm trong 
ngưỡng cho phép (10TCN 838:2006). 

- 5 loại thức ăn hỗn hợp cho vịt có hàm lượng Fe, Cu và Zn nằm trong 

ngưỡng cho phép (10TCN 838:2006). 

- 2 loại thức ăn hỗn hợp cho bò có hàm lượng Fe, Cu và Zn nằm trong 
ngưỡng cho phép (QĐ: 104/2001/QĐ-BNN). 

105.  Ảnh hưởng của hỗn hợp thảo dược 

đến khả năng sinh trưởng của gà 

Hán Thị Tuyết 

Nhung 
Hà Xuân Bộ 

1. Tỷ lệ nuôi sống của gà trống ĐT giai doạn 1 – 10 tuần tuổi đạt 97,89 %. 

2. Khối lượng cơ thể của gà trống ĐT tăng dần qua các tuần tuổi và đạt 



trống Đông Tảo nuôi tại khoa Chăn 

nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam 

1377,85 g/con giai đoạn10 tuần tuổi. Việc bổ sung hỗn hợp thảo dược trong 

khẩu phần với mức TN3, TN4 có thể cải thiện được sinh trưởng tích lũy, 
sinh trưởng tuyệt đối, sinh trưởng tương đối của gà trống ĐT giai đoạn từ 1 

– 5 tuần tuổi, nhưng không ảnh hưởng ở giai đoạn từ 6 – 10 tuần tuổi. 

3. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của gà ĐT tại 10 tuần tuổi đạt mức 

cao với 3,24 kg. Việc bổ sung hỗn hợp thảo dược vào khẩu phần nuôi 
dưỡng không làm ảnh hưởng đến tổng lượng thức ăn thu nhận và tiêu tốn 

thức ăn/kg tăng khối lượng của gà ĐT. 

106.  NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  F1 (LANDRACE x 

YORKSHIRE) VÀ F2 ( DUROC x 
LANDRACE x YORKSHIRE) 

NUÔI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN 

NUÔI ĐỒNG HIỆP HẢI PHÒNG 

Nguyễn Đình 
Thắng 

Hà Xuân Bộ 

Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (LY) 
và F2 (DLY) nuôi tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng đạt mức 

cao với số con đẻ ra đạt 11,41 con, số con để nuôi đạt 9,94 con, số con cai 

sữa đạt 9,21 con, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 15,15 kg, khối lượng cai sữa/ổ 

đạt 62,88 kg, khối lượng sơ sinh/con đạt 1,53 kg, khối lượng cai sữa/con 
6,11 kg, tỷ lệ sơ sinh sống đạt 87,79%, tỷ lệ cai sữa 93,75%, Ngày nuôi con 

23,05 ngày. 

107.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 

(LANDRACE X YORKSHIRE) 
PHỐI VỚI ĐỰC DUROC TẠI HỢP 

TÁC XÃ CHĂN NUÔI DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP HÒA MỸ  XÃ VẠN 

THÁI, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ 
NỘI  

Đỗ Thị Dung 
Trần Bích 

Phương 

Qua thời gian theo dõi khả năng sinh sản và tình hình dịch bệnh của đàn lợn 
nái F1( Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại hợp tác xã chăn 

nuôi dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội có 

thể đưa ra một số kết luận như sau: 

1.1. Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của đàn lợn nái F1(LxY) đều đạt được kết 
quả tốt, nằm trong phạm vi sinh lý của giống. Tuổi phối giống lần đầu, tuổi 

đẻ lứa đầu lần lượt là 219,50; 335,37 ngày. Thời gian mang thai, thời gian 

phối giống trở lại lần lượt là 114,30; 145,43 ngày. 
1.2. Năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa nái F1(LxY) phối với đực Duroc 

đạt khá tốt: số con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ lần 

lượt là 17,40; 14,93 con với tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 91,21 %; khối lượng 

sơ sinh/ổ và khối lượng sơ sinh/con lần lượt là là 24,56; 3,60kg. 
1.3. Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa là 4,23 kg. 

1.4. Một số bệnh thường gặp ở lợn con từ sơ sinh – cai sữa và lợn nái 

- Lợn con: Hội chứng tiêu chảy 61%, hội chứng hô hấp 32%. 
- Lợn nái: Bệnh sót nhau 15,82%, bệnh sốt sữa 19,52%, bệnh viêm tuyến vú 

13,07%, bệnh viêm tử cung 29,36%, bệnh mất sữa 4,85%, bệnh bại liệt sau 

sinh10,01%, chậm động dục trở lại 7,37%. 

108.  “Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 
nái F1 (Landrace × Yorkshire) phối 

với đực Duroc nuôi tại Xã Song An- 

Hoàng Đạt Tú 
Nguyễn Thị 

Phương Giang 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của đàn lợn nái 
F1(LxY) tại trang trại chăn nuôi Hoàng Liến tại xã Song An huyện Vũ Thư 

tỉnh Thái Bình, chúng tôi rút ra một số kết luận sau : 



Huyện Vũ Thư- Tỉnh Thái Bình”. • Tình hình chăn nuôi của trại  

Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, đảm bảo. Trại thường xuyên được khử 
trùng, thực hiện đúng lịch tiêm phòng, áp dụng đúng các quy định về an 

toàn dịch bệnh, sử dụng kháng hợp lí. Trại nằm cách biệt với khu dân cư, 

chất thải được xử lí bằng hệ thống biogas nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường và tận dụng được nguồn năng lượng.  
• Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) 

           Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc tại trang 

trại là: 
Tuổi phối lần đầu                    : 240,2 ngày 

Tuổi đẻ lứa đầu                       : 355,6 ngày 

Số con sơ sinh/ổ                      : 13,28 con 
Số con sơ sinh sống/ổ              : 12,61 con 

Số con cai sữa/ổ         : 12,45 con 

Khối lượng sơ sinh/ổ         : 16,45 kg 

Khối lượng cai sữa/ổ         :  77,29 kg 
Thời gian mang thai                 : 115,58 ngày 

Thời gian cai sữa                      :  22,15 ngày 

Thời gian động dục trở lại        : 4,95 ngày 
Khoảng cách lứa đẻ                  : 142,33 ngày 

Số lứa/nái/năm                          : 2,55 lứa 

Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ          : 95,47 % 

Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa      : 98,78 % 
• Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa của nái F1(LxY) 

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái F1(LxY) là 5,38  

kgTĂ/kgTT. 
• Tình hình dịch bệnh ở trang trại  

Một số bệnh thường gặp ở lợn nái: viêm tử cung (13,33%), viêm vú 

(6,66%), bại liệt (3,33%). 
Một số bệnh thường mắc ở lợn con theo mẹ : tiêu chảy (20%), viêm phổi 

(7,5%), viêm khớp (1,5%). 

109.  ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LAI PHỐI 
VỚI ĐỰC DUROC NUÔI TẠI 

TRANG TRẠI Ở THÔN THƯỢNG 

,XÃ LONG SƠN, HUYỆN SƠN 

Nguyễn Văn 

Đức 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Kết quả chính và kết luận: 

Trên cơ sở phân tích các kết quả thu được khi theo dõi năng suất sinh sản 
và tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái lai F1(LxY) nuôi tại trang trại Tẩu 

Điệu, chúng tôi thu được một số kết quả và đưa ra một số kết luận như sau : 

- Các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục : 



ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG  Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái F1(LxY) nuôi tại trại phù hợp với 

đặc điểm sinh lý của giống và đạt khá tốt. Cụ thể: 
          +Tuổi động dục lần đầu                              : 219,56 ngày 

        +Tuổi đẻ lứa đầu                                : 357,21 ngày 

        +Khoảng cách giữa 2 lứa                     : 142,14 ngày 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản: 
Tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc cho năng 

suất sinh sản tương đối cao: 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt : 13,36 con. 
+ Số con cai sữa/ổ đạt : 13,06 con. 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 17,16 kg. 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt : 87,09kg. 
+ Số con cai sữa/nái/năm                     : 34,15 con 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản biến động qua các lứa đẻ, cụ thể: thấp 

nhất ở lứa 1, tăng dần ở lứa 2, đạt cao và ổn định ở các lứa 3, 4,5; lứa 6 

giảm. 
Chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái lai F1(L×Y) 

phối với đực Duroc là 5,19 kg. 

110.  

 ĐỀ TÀI:  “ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG CỦA GÀ MÁI LAI  (♂ 

MÍA x ♀LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI 
TẠI TRANG TRẠI XÃ BA TRẠI, 

HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI” 

Ngô Thị Trang 
Nguyễn Chí 

Thành 

4. Kết quả chính và kết luận :     

       Từ những kết quả theo dõi em rút ra những kết luận như sau: 

Sau 14 tuần nuôi tỷ lệ nuôi sống của đàn gà đạt 86,22%. Khối lượng của gà 

mái lai nuôi 14 tuần tuổi trung bình đạt ~1450g/con.  Sinh trưởng tương đối 
đạt cao nhất của con mái là 83,44% ở tuần tuổi đầu tiên. Tăng trọng trung 

bình của đàn gà đạt cao nhất vào tuần thứ 10 đạt 184,75g thấp nhất vào tuần 

thứ 14 đạt 40,5g.  Lượng thức ăn tiêu tốn trung bình đạt 48 g/con/ngày.  
Hiệu quả chuyển hóa thức ăn từ 0 – 14 tuần tuổi là  3,47 kg thức ăn/kg tăng 

khối lượng. Chỉ số sản xuất lần lượt từ các tuần tuổi 12; 13; 14 đạt 438,02; 

281,55; 590,63. 

111.  
NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI GF24 PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI 
PHÁT ĐẠT  THỊ XÃ PHÚC YÊN, 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Lâm Thị 

Quyên 
Hà Xuân Bộ 

1. Lợn nái GF24 có các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục bình thường với tuổi 
phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu lần lượt 238,95 và 360,39 ngày.  

2. Năng suất sinh sản của đàn lợn nái GF24 phối với đực Duroc đạt mức 

trung bình với số con đẻ ra đạt 11,96 con, số con đẻ ra còn sống đạt  11,37 
con, số con cai sữa đạt 10,00 con, khối lượng sơ sinh/con đạt 1,49 kg, tỷ lệ 

sơ sinh sống đạt 95,56%, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 16,77 kg, tỷ lệ sống đến 

cai sữa 89,96 %, khối lượng cai sữa/con đạt 6,98 kg, khối lượng cai sữa/ổ 



đạt 76,35 kg. 

3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái GF24 phối với đực Duroc nhìn 
chung ở lứa 1 là thấp nhất, tăng dần ở các lứa sau và cao nhất ở lứa 3, 4 và 

bắt đầu giảm ở lứa 5, 6. Sự biến động của các chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

của lợn nái GF24 trong nghiên cứu này phù hợp với quy luật sinh sản chung 

theo lứa. 
4. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái GF24 

phối với đực Duroc đạt mức thấp với 5,06 kg thức ăn. 

112.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA NÁI 
GF24 [P x (L x Y)] ĐƯỢC PHỐI 

VỚI ĐỰC GIỐNG DUROC NUÔI 

TẠI TRANG TRẠI  PHÁT ĐẠT, 
THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH 

PHÚC  

LÊ THỊ HẠNH Đặng Thái Hải 

Kết quả chính và kết luận: 
 Đối với các chỉ tiêu về năng suất sinh sản   

+ Số con đẻ ra/ổ: 12,33 con  

+ Số con choṇ nuôi/ổ: 10,24 con 

+ Số con cai sữa/ổ: 10,12 con  
+ Tỷ lệ sơ sinh sống ổ: 94,45%  

+ Tỷ lệ cai sữa sống /ổ: 97,87%  

+ Khối lượng sơ sinh/con: 1,47 kg 
+ Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,87 kg 

+ Khối lượng cai sữa/con: 7,02 con 

+ Khối lượng cai sữa/ổ: 71,80 con  
Kết luận: Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 [P x (L x Y)] với đực Duroc 

nuôi tại trang trại là tương đối tốt.   

  

  
  

  

113.  

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ KHẢ 

NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ 
TIÊN YÊN NUÔI TẠI XÃ YÊN 

THAN, HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH 

QUẢNG NINH 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Vũ Đình Tôn 

Chăn nuôi gà Tiên Yên là phổ biến ở xã Yên Than, số lượng gà Tiên Yên  

năm 2020 là 41.000 con chiếm tới 89,13% tổng số lượng gà tại xã. Chăn 
nuôi gà Tiên Yên có 3 nhóm gồm nhóm nuôi quy mô lớn có quy mô chăn 

nuôi trung bình là 2.944,44 con/năm, nhóm nuôi quy mô trung bình nuôi  là 

1.850 con/năm và nhóm nuôi quy mô nhỏ có quy mô chăn nuôi trung bình 
là  283,33 con/năm. Các hộ chăn nuôi đều sử dụng phương pháp chăn nuôi 

bán chăn thả, nguồn thức ăn chính được sử dụng để chăn nuôi gà là cám 

công nghiệp và ngô. 
Gà Tiên Yên từ 1-12 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống đạt 87,1%. Ở 12 tuần tuổi 

khối lượng cơ thể của gà trống, gà thiến và gà mái đạt lần lượt là 1.420; 

1.440;  và 1.262,86 gam/con. Lượng thức ăn tiêu tốn từ 1-12 tuần tuổi trung 



bình là 44,43 gam/con/ngày, FCR là 2,94kg TĂ/ kg tăng khối lượng. 

114.  

Năng suất sinh sản của lợn nái 

F1(Landrace × Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trại Trường Thành 

thuộc xã Thạch Hòa, huyện Thạch 

Thất, Hà Nội. 

Phùng Hoàng 

Dương 

Cù Thị Thiên 

Thu 

Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi xin đưa ra kết quả như sau: 

- Các chỉ tiêu sinh lý, sinh dục: Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần 
đầu, tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là: 209,64; 245,42; 360,76 ngày. Thời gian 

mang thai, thời gian động dục trở lại và khoảng cách lứa đẻ lần lượt là: 

115,60; 5,18; 145,72 ngày. 
- Các chỉ tiêu năng suất sinh sản: Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số 

con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là: 13,07; 12,32; 12,01; 11,40 con. 

Khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối 
lượng cai sữa/ổ lần lượt là: 1,44; 16,43; 6,33; 72,28 kg. Tỷ lệ sơ sinh sống 

và tỷ lệ nuôi sống lần lượt là: 92,95%; 96;76; 94;03. 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất được 1 kg lợn con cai sữa là 5,92 kg. 

115.  

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ KHẢ 

NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ 

TIÊN YÊN NUÔI TẠI XÃ PHONG 

DỤ HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH 
QUẢNG NINH 

Trương Hữu 
Lợi 

Vũ ĐÌnh Tôn 

Chăn nuôi gà Tiên Yên là lĩnh vực chăn chính phát triển tại xã Phong Dụ 
với số lượng gà Tiên Yên năm 2020 là 69.785 con, chiếm tới 82,1% tổng 

đàn gia cầm trong xã. Các hộ chăn nuôi gà Tiên Yên trên địa bàn xã chia ra 

làm 3 nhóm chăn nuôi chính: nhóm chăn nuôi quy mô lớn với quy mô trung 
bình là 2.250 con/năm, nhóm chăn nuôi quy mô trung bình với quy mô 

trung bình là 1.313,33 con/ năm và nhóm chăn nuôi quy nhỏ với quy mô 

trung bình là 383,33 con/năm. 

Từ những kết quả thí nghiệm đã rút ra những kết luận về khả năng sinh 
trưởng của gà Tiên Yên như sau: Tỷ lệ nuôi sống từ 1-12 tuần tuổi đạt 

91,17%. Khối lượng cơ thể đàn gà nuôi đến tuần tuổi 12 đạt trung bình 

1185,2 g/con. Tăng trọng trung bình 16,68 g/con/ngày. Tiêu tốn thức ăn 
trung bình 42,67 g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng trung bình 

2,91. 

116.  
Đánh giá thực hiện quy trình chăn 
nuôi gà thương phẩm thịt japfa 202 

của công ty Japfa comfeed Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Vân Thư 
Bùi Hữu Đoàn 

- Tỷ lệ nuôi sống: 80,02% 

- Tỷ lệ hao hụt: 19,98% 
- Khối lượng cơ thể tuần 6: 2845,4g 

- Hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR): 1,6 kgTA/kgTT 

-Hạch toán kinh tế: lãi 101.136.000đ  

117.  “NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
LỢN F1 (LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI           TẠI TRẠI 
TRƯỜNG AN–NHO QUAN- XÍCH 

THỔ- NINH BÌNH” 

Vũ Trường 

Giang 

Cù Thị Thiên 

THu 

I. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi xin đưa ra một số kết quả 

như sau: 

❖ Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai  

● Tuổi phối giống lần đầu: 234,88 ngày 
● Tuổi đẻ lứa đầu: 349,57 ngày 



● Thời gian mang thai: 114,56 ngày 

● Thời gian cai sữa: 21,145 ngày 
● Thời gian chờ phối: 4,4625 ngày 

● Khoảng cách lứa đẻ: 140,14 ngày 

● Số lứa đẻ/nái/năm: 2,603 lứa 

❖ Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 
● Số con đẻ/ổ: 12,57 con 

● Số con còn sống sau 24h: 12,13 con 

● Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 96,57% 
● Số con để nuôi/ổ: 12,12 con 

● Số con cai sữa/ổ: 11,875 con 

● Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 98,03% 
● Khối lượng sơ sinh/con: 1,44 kg 

● Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,4 kg 

● Khối lượng cai sữa/con: 5,91 kg 

● Khối lượng cai sữa/ổ: 70,36 kg 

❖ Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai nuôi 

tại trang trại là 5,21 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

 
II. ĐỀ NGHỊ 

- Cần chú trọng vào việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng 

cao năng suất sinh sản của lợn nái và sinh trưởng ở lợn con.  
- Cần chú trọng đến các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng đáp ứng đầy đủ các 

nhu cầu của lợn nái và lợn con cải thiện số con cai sữa và khối lượng cai 

sữa.  

118.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ 

CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA ĐÀN 
BÒ SỮA HOLSTEIN FRIESIAN 

NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI 
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1 MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ HUYỆN GIA LÂM 

Huyện Gia Lâm nằm ở của ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội nơi tập 
trung nhiều mối giao thông quan trọng, cách trung tâm thành phố 8 km về 

phía Đông. Đây là cửa ngõ phía đông của thủ đô để đi sang các tỉnh thành 

phía Đông như Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên...diện tích huyện là 

108,446 km² với dân số 190.194 người. 
             Có sông Hồng (làm ranh giới tiếp giáp với quận Hoàng Mai và 



huyện Thanh Trì), sông Đuống (ranh giới tiếp giáp với huyện Đông Anh và 

quận Long Biên), sông Cầu Bây, sông Bắc Hưng Hải, sông Thiên Đức chảy 
qua. 

Địa giới hành chính của huyện Gia Lâm là: phía bắc giáp thị xã Từ Sơn 

(Bắc Ninh), phía tây bắc giáp huyện Đông Anh, phía tây giáp quận Long 

Biên, quận Hoàng Mai, phía tây nam giáp huyện Thanh Trì, phía đông giáp 
huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), phía đông nam giáp huyện Văn Giang 

(Hưng Yên). 

Phần lớn diện tích của huyện Gia Lâm không phức tạp và vùng phụ cận là 
đồng bằng, thấp dần từ tây xuống đông nam theo hướng chung của địa hình 

thành phố và cũng là theo hướng của dòng chảy sông Hồng 

Huyện Gia Lâm có vị trí địa lý chính trị quan trọng của thủ đô Hà Nội, có 
lợi thế về mặt đối ngoại là trung tâm tam giác của tăng trưởng kinh tế Hà 

Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Gia Lâm là trung tâm cảu nhiều đầu mối 

giao thông quan trọng nằm dọc tuyến giao thông này. Quan hệ giao lưu với 

các quận huyện trong và ngoài thủ đô rất thuận lợi thông qua các cây cầu 
lớn. Đây là điều kiện rất thuận lợi thúc đẩy giao lưu liên kết mạnh mẽ giữa 

các tỉnh và các địa phương khác trong nước. Do Gia Lâm là một huyện 

ngoại thành nên có thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung 
và rau an toàn nói riêng của huyện Gia Lâm gặp rất nhiều thuận lợi cũng 

như không thiếu những khó khăn thách thức . 

Vùng đồng bằng có điều kiện bằng phẳng được bồi tụ cảu phù sa của sông 

Hồng bề dày phù sa trung bình 90 – 120 cm. Từ đó huyện có rất nhiều 
thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như cho phát triển hạ 

tầng, dân dụng và công nghiệp. 

Khí hậu huyện Gia Lâm có đặc tính giống với khí hậu của khu vực Hà Nội, 
tiêu biểu cho khí hậu bắc bộ với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm 

và có mùa hè nóng mưa nhiều, mùa đông lạnh mưa ít. Nằm trong vùng 

nhiệt đới quanh năm tiếp nhận được bức xạ mặt trời rất rồi rào và có nhiệt 
độ cao. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 24,30 C. Do chịu ảnh hưởng của 

biển, huyện Gia Lâm có lượng mưa và độ ẩm khá lớn. Độ ẩm tương đối TB 

hàng năm là 80%. Lượng mưa TB hàng năm là 1585,5 mm, mỗi năm có 

khoảng 144 ngày mưa. 
Đặc điểm khí hậu huyện Gia Lâm rõ nét nhất là sự thay đổi khí hậu của hai 

mùa, mùa hè và mùa đông trong năm. Mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9 có đặc 

điểm nắng và mưa nhiều, gây ngập úng khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. 



Mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau có đặc điểm lạnh khô hanh ít 

mưa với gió thịnh hành là gió đông bắc, tháng 1 là tháng có nhiệt độ trung 
bình thấp nhất trong năm 17,20C và lượng mưa trung bình thấp nhất là 6,1 

mm . 

Huyện Gia Lâm thuộc khu vực thành phố Hà Nội có mạng lưới sông ngòi 

khá dày đặc với nhiều sông lớn chảy qua thuộc lưu vực Sông Hồng ở phía 
nam thành phố, với các sông Đuống và Sông Nhuệ và lưu vực sông Cầu ở 

phía bắc thành phố, với sông Cà Lồ và nhiều sông đài, kênh mương thoát 

nước. Thành phố Hà Nội có nhiều đầm hồ tự nhiên và hệ thống kênh đê tiêu 
và tưới nước như hồ bảy mẫu, hoàn kiếm, Thiền quang, thành công, thủ lệ, 

văn chương giảng võ, ngọc khánh, hồ tây.v.v..Với điều kiện này thuận lợi 

cho tưới tiêu phản triển sản xuất nông nghiệp. Mặt khác nếu được tận dụng 
tốt thì sẽ có tiềm năng cho phát triển du lịch. 

3.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI GIA LÂM 

3.2.1 Chăn nuôi bò sữa tại Gia Lâm 

3.2.1.1 Cơ cấu đàn bò sữa 
Với các điều kiện thuận lợi về địa lý , khí hậu giúp cho Gia Lâm rất phát 

triển về kinh tế nông nghiệp.Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ 

đạo và đàu tư của chính quyền thành phố  trong phát triển chăn nuôi bò sữa 
đã giúp cho Gia Lâm trở thành một trong số các vùng trọng điểm chăn nuôi 

bò sữa của Thành phố Hà Nội. Với thương hiệu sữa tươi Phù Đổng đã góp 

phần cung cấp sữa tươi cho nhu cầu thành phố cũng như nâng cao đời sống 

xã hội – kinh tế cho nhân dân. 
Cơ cấu đàn có ảnh hưởng lớn đến năng lực sản xuất và xu hướng phát triển 

của đàn bò sữa.Tình hình chăn nuôi bò sữa ở Gia Lâm được trình bày ở 

bảng 3.1 
Bảng 3.1 Tình hình chăn nuôi bò sữa ở Gia Lâm 2020 

TT Tên xã Tổng đàn (con) Trong đó cơ cấu từng loại Sản lượng sữa 

(kg/ngày) 
Bê ≤ 6 tháng tuổi Bê ≤ 12 tháng tuổi Bò  

tơ lỡ Bò sinh sản  

Tổng Khai thác sữa Cạn  

1 Dương Hà 214 36 28 27 123 102 21 1.632 
2 TT Yên Viên 5 2 3 3 48 

3 Phù Đổng 1.242 144 85 211 802 524 278 8.384 

4 Trung Màu 275 32 45 47 151 125 26 2.000 



5 Kim Sơn 23 4 6 2 11 9 2 144 

6 Phú Thị 250 27 46 48 129 105 24 1.680 
7 Dương Quang 38 2 3 8 25 20 5 320 

8 Dương Xá 22 2 2 2 16 12 4 192 

9 Đặng Xá 296 25 55 80 136 116 20 1.856 

10 Cổ Bi 12 2 1 1 8 6 2 96 
11 Văn Đức 55 6 12 24 13 10 3 160 

12 Kiêu Kỵ 7 4 3 3 48 

Tổng Gia Lâm 2.432 280 283 456 1.417 1.035 385 16.560 
(Nguồn: Báo cáo Trạm phát triển Nông nghiệp vùng 3) 

Số liệu bảng 3.1 cho biết trên cả địa bàn huyện số lượng bò sữa được nuôi 

là 2432 con tập trung lớn nhất ở 5 xã là Phù Đổng, Dương Hà, Phú Thị, 
Trung Mầu, Đặng Xá. Với 1035 con bò khai thác sữa ,sản lượng sữa/ ngày 

của toàn huyện là 16560 kg.  

3.2.1.2 Quy mô chăn nuôi bò sữa 

Kết quả điều tra quy mô chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện được trình bày 
ở bảng 3.2 

Bảng 3.2 Quy mô hộ chăn nuôi bò sữa ở Gia Lâm năm 2020 

Quy mô Hộ nuôi bò sữa 
Số hộ (con) Tỷ lệ (%) 

1-5 325 67,9 

6-10 135 28,3 

>10 19 3,8 
Tổng 478 100 

(Nguồn : Báo cáo Trạm phát triển Nông nghiệp vùng 3) 

Số liệu bảng 3.2 cho thấy cơ cấu hộ chăn nuôi bò sữa ở Gia Lâm có tỷ lệ 
chủ yếu là hộ chăn nuôi nhỏ với quy mô từ 1-5 con, chiếm tới 67,9 % trong 

tổng số 478 hộ trên địa bàn huyện. Số hộ nuôi từ 6-10 con chiếm tỷ lệ 28,85 

và số hộ nuôi trên 10 con chiếm tỷ lệ rất nhỏ chỉ 3,8%. Với quy mô chăn 
nuôi nhỏ lẻ chỉ từ 1-5 con là chủ yếu cho thấy người dân vẫn chưa thực sự 

đầu tư lớn vào việc chăn nuôi bò sữa. Điều này gây khó khăn trong việc áp 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi vào sự phát triển của 

chăn nuôi bò sữa tại địa phương 
3.3 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP 

BÒ PHÙ ĐỔNG 

Xí nghiệp bò Phù Đổng thuộc Công ty Cổ phần giống gia súc Hà Nội  tiền 



thân của Công ty là Trại lợn giống Cầu Diễn được thành lập năm 1959. 

Hiện Xí nghiệp đang trực tiếp chăn nuôi bò với số lượng là 199 con trên 
diện tích đất là 6,5ha. Bằng phương pháp hồi cứu dựa vào số liệu lưu trữ tại 

Xí nghiệp , chúng tôi đã thu được kết quả về cơ cấu đàn bò nuôi tại xí 

nghiệp từ năm 2019 đến nửa năm 2021. Kết quả được trình bày trong bảng 

3.1. 
Bảng 3.2  Cơ cấu đàn bò của Xí nghiệp bò Phù Đổng từ năm 2019-2021 

Năm Tổng đàn(con) Bò sữa HF Bò F1BBB Bò Senepol Bò Lai Sind 

Số lượng (con) Tỷ lệ      ( %) Số lượng (con) Tỷ lệ ( %) Số lượng (con) Tỷ 
lệ ( %) Số lượng (con) Tỷ lệ ( %) 

2019 196 108 55,10 42 21,42 0 0 46 23,47 

2020 210 90 42,85 51 24,52 34 16,19 35 16,70 
2021 210 71 33,80 63 30,00 6 2,85 70 33,33 

(Nguồn: Phòng kỹ thuật Công ty) 

Hiện nay Xí nghiệp bò Phù Đổng chăn nuôi đa dạng các loại giống bò bao 

gồm bò sữa HF(Holstein Friesian), bò lại F1BBB ( BBB* Lai Sind), bò 
Senepol và bò Lai Sind. 

Bảng trên cho thấy tổng đàn bò không biến động nhiều qua các năm , cụ thể 

là năm 2019 có 196 con, năm 2020 có 210 con và năm 2021 có 210 con. 
Tuy nhiên trong đó cơ cấu chuyển dịch đàn bò lại có nhiều biến động. Cụ 

thể bò sữa HF có xu hướng giảm với số lượng giảm khá nhiều cụ thể là từ 

55,10% năm 2019 giảm còn 33,80% năm 2021 , điều này được lý giải do xí 

nghiệp tiến hành bán loại các con bò kém chất lượng, bán giống , bán bê 
đực,một số bê bị chết do dịch bệnh, chuyển giao n ên số lượng bò cái hậu bị 

không kịp bù đắp. Các giống bò khác nuôi tại Xí nghiệp cũng có cơ cấu 

thay đổi , như bò Lai Sin và bò F1BBB có xu hướng tăng lên do xí nghiệp 
và công ty đang phát triển nhân giống để chuyển giao tới các vùng chăn 

nuôi khác. 

3.4 KHẢ NĂNG SẢN XUẤT SỮA CỦA ĐÀN BÒ HOLSTEIN 
FRIESIAN 

3.4.1 Sản lượng sữa  

Sản lượng sữa trên một chu kỳ là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá khả 

năng sản xuất sữa vì nó quyết định đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò 
sữa. Sản lượng sữa còn là chỉ tiêu quan trọng cho phép  đánh giá phẩm 

giống của con vật. Do đó, sản lượng sữa là tính trạng được các nhà chăn 

nuôi rất quan tâm. Tính trạng này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như/; di 



truyền, điều kiện môi trường, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng , chế độ quản 

lý... 
Bảng 3.3 Sản lượng sữa trung bình của bò sữa HF qua các tháng  

Tháng Sản lượng sữa(Kg) 

1 577,9 

2 609,3 
3 581,6 

4 532,6 

5 489,7 
6 443,3 

7 395,1 

8 344,8 
9 278,7 

10 113,0 

Tổng sản lượng sữa/chu kỳ                         4366 

 
Kết quả ở bảng 3,3 cho thấy sản lượng sữa/chu kỳ 10 tháng khai thác sữa 

của bò HF tại Xí nghiệp bò Phù Đổng là 4366kg.  So sánh với bò HF nhập 

từ Úc nuôi ở Mộc Châu có sản lượng sữa 4.365 kg, Lâm Đồng đạt 3.877 kg 
(Nguyễn Hữu Lượng & cs, 2007)  có thể thấy sản lượng sữa trên tương 

đương với bò HF nuôi tại Mộc Châu và cao hơn so với bò HF tại Lâm 

Đồng. Tuy nhiên theo Cục chăn nuôi sản lượng sữa bình quân năm 2013 

năng suất sữa ở bò thuần HF đạt 5.600 kg/chu kỳ (305 ngày)., như vậy ta 
thấy sản lượng sữa của bò HF tại xí nghiệp còn thấp hơn nhiều so với số 

liệu của Cục Chăn nuôi. Lý giải điều này là do việc nghiên cứu của tôi được 

thực hiện vào mùa hè thời tiết nắng nóng nên năng suất sữa bị giảm . 
Năng suất sữa của bò HF tại xí nghiệp có xu hướng tăng dần từ tháng thứ 

nhất và đạt đỉnh ở tháng thứ hai , duy trì ở tháng thứ 3 và giảm dần trong 

các tháng còn lại(Hình 3.3). Điều này là phù hợp và tuân theo đúng đường 
cong tiết sữa trong lý thuyết. 

  

Hình 3.1: Đường cong tiết sữa của bò HF tại Xí nghiệp bò Phù Đổng 

3.4.2 Năng suất sữa trung bình 
Năng suất sữa trung bình trên ngày trong một chu kỳ đánh giá khả năng cho 

sữa cao hay thấp . Nếu kéo dài thời gian khai thác, sữa bình quân trên ngày 

càng giảm , tăng thời gian vắt sữa không bù lại được lượng sữa giảm trên. 



Từ đó đánh giá về năng suất của bò, chế độ chăm sóc và thời gian cai sữa 

hợp lý cho lứa tiếp theo. 
Bảng 3.4 Năng suất sữa của bò HF tại Xí nghiệp bò Phù Đổng( kg/ ngày) 

Tham số thống kê Kết quả 

x ̅ 14,41 

SE 1,63 
MIN 2,65 

MAX 25,2 

 
Bảng 3.4 cho thấy năng suất sữa trung bình trên ngày của bò HF tại Xí 

nghiệp là 14,41 kg . So sánh với năng suất của bò HF nhập Úc nuôi tại Mộc 

Châu và Lâm Đồng có năng suất sữa trung bình ngày là 14,4 và 12,92  
Nguyễn Hữu Lượng & cs (2007) thì năng suất sữa trên ngày của bò HF 

nuôi tại Xí nghiệp bò Phù Đổng tương đương với bò nuôi tại Mộc Châu và 

cao hơn năng suất của bò nuôi tại Lâm Đồng. Nhưng nếu so với năng suất 

sữa trung bình ở nước ta (Cục Chăn nuôi 2013) là 18,36 kg/ ngày thì năng 
suất này của bò tại Xí nghiệp là thấp hơn nhiều. Lý giải điều này là do khai 

thác sữa trong điều kiện thời tiết nắng nóng dẫn đến sản lượng sữa bị ảnh 

hưởng.  
3.4.3 Chất lượng sữa 

3.4.3.1: Tỷ lệ mỡ sữa 

Tỷ lệ mỡ sữa là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sữa và được các 

nhà chế biến quan tâm nhiều nhất. Tỷ lệ mỡ sữa càng cao thì chất lượng sữa 
càng cao. Kết quả phân tích tỷ lệ mỡ sữa được trình bày trong bảng3.3 

Bảng 3.5 Tỷ lệ mỡ sữa của đàn bò HF nuôi tại Xí nghiệp bò Phù Đổng (%) 

Tham số thống kê Kết quả 
x ̅ 3,87 

SE 0,079 

MIN 3,69 
MAX 4,55 

 

Kết quả bảng 3.5 trên cho biết tỷ lệ mỡ sữa trung bình của bò sữa HF tại Xí 

nghiệp bò Phù Đổng là 3,87% .  Phạm Văn Giới và cs. (2006) cho biết, tỷ lệ 
mỡ sữa đàn bò HF ở Việt Nam dao động từ 3,74 % đến 3,80%.Lê Bá Quế 

và cs. (2013) cho biết, tỷ lệ mỡ sữa bò HF nuôi tại Mộc Châu (Sơn La) và 

Đức Trọng (Lâm Đồng) là 3,59 %; . Như vậy tỷ lệ mỡ sữa của bò HF trong 



nghiên cứu này là cao hơn trung bình tỷ lệ mỡ sữa của đàn bò HF nuôi tại 

Mộc Châu , Lâm Đồng và cả nước . Điều này được lý giải do sản lượng sữa 
không quá cao và khẩu phần ăn hợp lý. 

3.4.3.2 Tỷ lệ vật chất khô không mỡ 

Vật chất khô không mỡ là toàn bộ vật chất khô có trong sữa đã được tách 

mỡ. Vật chất khô không mỡ bao gồm protein, khoáng, vitamin,đường 
lactose.... kết quả phân tích VCK không mỡ được trình bày ở bản 3.4 

Bảng 3.6 Tỷ lệ VCK không mỡ của bò HF tại Xí nghiệp bò Phù Đổng (%) 

Tham số thống kê Kết quả 
x ̅ 8,83 

SE 0,04 

MIN 8,59 
MAX 9,01 

 

Kết quả phân tích ở bảng 3.6 cho thấy VCK không mỡ của bò HF tại trang 

trại trung bình là 8,83%. Nguyễn Xuân Trạch và Phạm Phi Long (2008) cho 
biết tỷ lệ VCK không mỡ của bò HF ở Lâm Đồng là 8,56%, Nguyễn Hữu 

Lượng & cs (2006) công bố bò HF nhập ÚC tại Mộc Châu có hàm lượng 

VCK không mỡ là 8,31%. Như vậy tỷ lệ VCK không mỡ trong nghiên cứu 
này là cao hơn so với các nghiên cứu của các tác giả trên. Lý giải điều này 

là do đàn bò sữa HF này có sản lượng sữa không quá cao và khẩu phần ăn 

hợp lý. 

3.5 CÔNG TÁC THÚ Y 
Bò sữa là loài gia súc có khả năng chống chịu kém với điều kiện thời tiết 

khí hậu nóng ẩm như khí hậu ở Việt Nam, khiến cho bò dễ bị mắc bệnh hơn 

so với các nước có khí hậu ôn đới. Các yếu tố bên ngoài như nguồn nước 
uống, thức ăn, thời tiết , do tác động của con người đều có thể là tác nhân 

gây bệnh cho bò. 

Trong chăn nuôi bò sữa, công tác thú y là hết sức quan trọng. Tại Xí 
nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được chú trọng và được đặt 

lên hàng đầu. Công tác vệ sinh phòng dịch được cán bộ kỹ thuật và công 

nhân nghiêm túc thực hiện . Vệ sinh phòng dịch bệnh được tiến hành 

thường xuyên, theo định kỳ, công tác phòng dịch để bảo vệ đàn gia súc như 
sau: 

+ Vệ sinh chuồng trại hàng ngày, trang trại đều thực hiện quy trình vệ sinh 

chuồng trại, thu gom phân 2 lần/ ngày và được đưa xuống hố chứa phân. 



Chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, hố ủ phân cách xa khu vực. 

Định kỳ 1 lần/tuần khử độc chuồng trại bằng vôi bột, phun sát trùng chuồng 
trại bằng formol 

+ Vệ sinh bò sữa: hằng ngày tắm cho bò 2 lần trước khi vắt sữa để giúp cho 

bò sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho sữa và phòng tránh được một số tác nhân 

gây bệnh, hạn chế được bệnh thối móng, hà móng. 
+ Vệ sinh ăn uống: Cho bò ăn thức ăn sạch, không cho bò ăn thức ăn thối 

mốc, có mùi lạ, khẩu phần ăn hợp lý. Cung cấp đủ nước cho bò và nguồn 

nước uống cho bò sạch sẽ 
+ Vệ sinh dụng cụ vắt sữa: Dụng cụ vắt sữa, đựng sữa đều được cọ  rửa 

nhiều lần bằng nước sôi và nước lạnh  

* Lịch tiêm phòng Vacxin cho toàn đàn: Do cán bộ kỹ thuật  tiêm phòng và 
lịch tiêm do công ty sắp xếp: 

Bò tại trại được tiêm phòng tụ huyết trùng, lở mồm long móng và viêm da 

nổi cục 

 - Tiêm phòng tụ huyết trùng: 6 tháng/ lần 
 -Tiêm phòng lở mồm long móng: 4 tháng/ lần 

 - Tiêm phòng viêm da nổi cục 1 lần/ năm 

* Công tác công việc khác: 
- Kiểm tra viêm vú với bò đang khai thác sữa bằng dung dịch thử trước khi 

vắt sữa. 

- Kiểm tra, khám thai định kỳ 3 tháng sau khi phối giống và sau đó khám lại 

khi bò chuyển sang giai đoạn cạn sữa.  
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ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI (LANDRACE 

x YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC NUÔI TẠI TRẠI LỢN BA 

THƠM XÃ NHÂN THỊNH-LÝ 

NHÂN-HÀ NAM 

Nguyễn Thị 
Nga 

Đỗ Đức Lực 

Năng suất sinhn sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực 

Duroc đạt kết quả tốt thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 
+ Số con đẻ ra/ổ là: 13,16 con 

+ Số con chọn nuôi/ổ là: 11,61 con 

+ Số con cai sữa/ổ là:10,15 con 

+ Tỷ lệ sơ sinh sống ổ là: 88,83% 
+ Tỷ lệ cai sữa sống /ổ là: 90,20% 

+ Khối lượng sơ sinh/con là: 1,27 kg 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ là: 13,86 kg 
+ Khối lượng cai sữa/con là: 6,34 kg 

    + Khối lượng cai sữa/ổ là: 69,83 kg 

Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 



với lợn đực Duroc đều cáo giá trị thấp ở lứa 1 sau đó tăng dần và đạt kết 

quả cao ở các lứa 5,6 
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“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE 

& YORKSINE PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC” TẠI TRANG TRẠI  CỦA 
ÔNG HOÀNG VĂN VIỆN Ở XÃ 

CAO MINH – THỊ XÃ PHÚC YÊN 

– TĨNH VĨNH PHÚC 

Nguyễn Văn 

Hai 

Nguyễn Bá 

Mùi 

Trên cơ sở phân tích các kết quả thu được khi theo dõi năng suất sinh sản 
và tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái F1(LxY) nuôi tại trang trại, chúng 

tôi có thể đưa ra một số kết luận như sau : 

v Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai  
• Tuổi động dục lần đầu: 185,03 ngày 

• Tuổi phối giống lần đầu: 234,88 ngày 

• Tuổi đẻ lứa đầu: 349,55 ngày 
• Thời gian mang thai: 114,45 ngày 

• Thời gian cai sữa: 21,274 ngày 

• Thời gian chờ phối: 4,667 ngày 

• Khoảng cách lứa đẻ: 140,33 ngày 
• Số lứa đẻ/nái/năm: 2,6032 lứa 

v Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 
• Số con sơ sinh/ ổ: 12,704 con 

• Số con sơ sinh sống/ ổ: 12,096 con 

• Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 95.356% 
• Số con để nuôi/ổ: 12.104 con 

• Số con cai sữa/ổ: 11,756 con 

• Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 97,264% 

• Khối lượng sơ sinh/con: 1,3904 kg 
• Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,795 kg 

• Khối lượng cai sữa/con: 6,1378 kg 

• Khối lượng cai sữa/ổ: 72,136 kg 
• Thời gian cai sữa: 21.274 ngày 

v Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai nuôi 

tại trang trại là 5,7436 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 
Chỉ tiêu về tình hình dịch bệnh tại trang trại 

Trong thời gian thực tập ở trại, không có trường hợp nào mắc bệnh truyền 

nhiễm. Lợn nái thường mắc các bệnh về sinh sản như: 
Lợn con mắc chủ yếu về các bệnh về tiêu hóa tỷ lệ mắc cao nhất là hội 

chứng tiêu chảy 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 
TRƯỞNG CỦA LỢN  LAI DUROC 

x (LANDRACE × YORKSHIRE) 

ĐƯỢC NUÔI BẰNG THỨC ĂN 
CỦA CÔNG TY GREENFEED TẠI 

TRANG TRẠI TIẾN 

QUỲNH,THÔN HIỀN LỄ,XÃ CAO 

MINH,HUYỆN PHÚC YÊN,TỈNH 
VĨNH PHÚC 

Lê Hữu Tính  
Nguyễn Bá 

Mùi 

5.1 KẾT LUẬN 

Tổ hợp lai giữa nái F1 (Landrace x Yorkshire) với đực Duroc được nuôi tại 
trại lợn Tiến Quỳnh có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, đã thể hiện được 

ưu điểm của ưu thế lai. 

Sinh trưởng tích lũy của tổ hợp lai Duroc x (Landrac x Yorkshire) qua các 

ngày tuổi 42 ; 72 ; 102 ;132 ;153 có giá trị trung bình lần lượt là : 13,510; 
36,462; 64,577; 98,237; 120,79 kg. Khối lượng cơ thể tích lũy được cả kì 

(đến 153 ngày tuổi) là 107,28 kg. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối của tổ hợp lai Duroc x (Landrac x Yorkshire)  tại 
các giai đoạn ngày tuổi 42-72; 72-102; 102-132; 132-153 ứng với các giá trị 

lần lượt là 765,07; 937,15; 1122; 1073  g/con/ngày. Bình quân chung trong 

cả giai đoạn (từ 42-153 ngày tuổi) là 966,46 g/con/ngày. 
+ Sinh trưởng tương đối của tổ hợp lai Duroc x (Landrac x Yorkshire)  qua 

các giai đoạn 42-72; 72-102; 102-132; 132-153 ngày tuổi này có giá trị lần 

lượt là 91,872 ; 755,647 ; 41,344 ; 20,553%. 

+ Hiệu quả chuyển hóa thức ăn của hợp lai Duroc x (Landrac x Yorkshire)  
qua các giai đoạn 42-72; 72-102; 102-132; 132-153 ngày tuổi có giá trị 

FCR với các giá trị lần lượt là 2,05 ; 2,48 ; 2,52 ; 2,97. Bình quân trong cả 

giai đoạn (từ 42-153 ngày tuổi) đạt 2,51. 
+ Một số bệnh thường gặp: Bệnh tiêu chảy (5,56%); bệnh viêm phổi 

(22,22%); bệnh viêm khớp (5,56%) với tỷ lệ chữa khỏi lần lượt là: 100; 90 

và 100%. 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI  LAI F1 
(LANDRACE × YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC  GIỐNG DUROC 

NUÔI TẠI TRẠI S1 THUỘC CÔNG 

TY  TNHH MNS FARM NGHỆ AN 
TẠI QUỲ HỢP – NGHỆ AN 

Ngô Đức Anh Đinh Thị Yên 

Trong quá trình nghiên cứu tại trại S1 Masan – Nghệ An tôi đã có những  
kết luận như sau: 

- Tuổi động dục lần đầu: 216,51 ngày  

- Tuổi phối giống lần đầu: 246,89 ngày  
- Tuổi đẻ lứa đầu: 361,89 ngày  

- Thời gian mang thai: 115,27 ngày  

- Thời gian cai sữa: 22,38 ngày  

- Thời gian chờ phối đến khi có chửa: 5,87 ngày  
- Khoảng cách lứa đẻ: 143,94 ngày 

- Số lứa/nái/năm: 2,54 lứa 

- Số con sơ sinh/ổ: 11,34 con 
- Số con sơ sinh còn sống/ổ: 11,17con 

- Số con để nuôi/ổ: 11,07 con 

- Số con cai sữa/ổ: 11,01 con 



- Khối lượng sơ sinh/con: 1,52 kg 

- Khối lượng cai sữa/con: 7,26 kg 
- Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,15 kg 

- Khối lượng cai sữa/ổ: 79,83 kg  

- Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: 98,75 % 

- Tỷ lệ sống đến cai sữa: 99,55 % 
- Năng suất sinh sản ở lứa 1, 2, 3 và 4 lần lượt là: 

+ Số con sơ sinh/ổ: 11,26; 11,03; 11,23; 11,86 

+ Số con sơ sinh sống/ổ: 11,23; 10,71; 10,06; 11,69 
+ Số con để nuôi/ổ: 11,11; 10,60; 10,94; 11,63  

+ Số con cai sữa/ổ: 11,11; 10,54; 10,94; 11,43 

Như vậy, lứa thứ 4 là có số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, số con để 
nuôi và số con cai sữa lớn nhất. Số con sơ sinh, số con để nuôi và số con cai 

sữa  

ở lứa 2 là thấp nhất, riêng số con sơ sinh sống ở lứa 3 là thấp nhất. 

- Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa là 5,76 kg. 
- Lợn nái mắc một số bệnh như : Hội chứng MM (8,3%), Sót con sót  

nhau (3,3%), bại liệt sau sinh (3,3%). 

- Lợn con mắc một số bệnh như sau: Tiêu chảy (15%), thiếu sắt (3,675),  
viêm khớp (4%), Hernia (1,3%). 
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“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI 

F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 
PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI TRẠI NÁI HÒA PHÁT XÃ 

ĐỒNG TÂM- HUYỆN LẠC THỦY- 

TỈNH HÒA BÌNH  

Nguyễn Ngọc 

Minh 

Nguyễn Thị 

Phương Giang 

                              KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở các kết quả thu được từ nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra một số 
kêt luận như sau: 

1.1. Tình hình chăn nuôi tại trại 

Các phương thức chăm sóc, chế độ nuôi dưỡng tương đối tốt, các quy trình 
vaccine đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình.  

1.2. Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản chung của tổ hợp lai F1(L × Y) × 

Duroc 

Nái F1(L x Y) phối với đực Duroc đạt năng suất sinh sản tương đối tốt. Các 
chỉ tiêu về năng suất sinh sản đạt được như sau: 

- Số con sơ sinh/ổ là: 19,7 (con). 

- Số con sơ sinh sống/ổ là: 15,73(con). 
- Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ là: 81,07(%). 

- Số con để nuôi/ổ là: 13,61 (con). 

- Số con cai sữa/ổ là: 12,32 (con). 



- Tỷ lệ nuôi sống là: 90,7(%). 

- Khối lượng cai sữa/con là: 6,20(kg/con). 
- Khối lượng cai sữa/ổ là: 76,33(kg/ổ). 

- Khối lượng sơ sinh/con là: 1,32 (kg/con). 

- Khối lượng sơ sinh/ổ là: 20,74(kg/ổ).  

Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ của tổ hợp lai F1(L × Y) 
- Các chỉ tiêu về số con nhìn chung tăng từ lứa 1 đến lứa 4 

- Các chỉ tiêu về khối lượng: Thấp ở lứa 1 và tăng ở các lứa tiếp theo. 

1.3. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa 
Qua theo dõi chúng tôi có kết quả tiêu tốn thức ăn của nái lai F1(L×Y) là 5 

(kg) lợn con cai sữa. 

1.4. Tình hình dịch bệnh:  
 

Dịch bệnh tại trại mắc phải là những bệnh phổ biến thường gặp trên cả lợn 

nái và lợn con theo mẹ. 

+ Trên lợn nái thì bệnh viêm tử cung tỉ lệ mắc rất cao và được chữa khỏi 
93,3%, bệnh đau chân, yếu chân mắc khá cao chữa khỏi ít. 

+ Bệnh thường mắc ở lợn con theo mẹ và cai sữa là tiêu chảy, viêm rốn, cầu 

trùng, viên khớp. 
 

2. ĐỀ NGHỊ 

 

Sử dụng lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc là tổ hợp lai có năng suất sinh 
sản cao và thích nghi với điều kiện khí hậu nước ta. Vì vậy nên áp dụng tổ 

hợp lai này trong chăn nuôi nái sinh sản ở trang trại và gia trại. 

Tiếp tục nghiên cứu khả năng sinh sản giống lợn nái này trên quy mô lớn 
hơn, thực hiện so sánh với các tổ hợp lai khác để tìm ra tổ hợp lai tối ưu áp 

dụng trong sản xuất. 

Theo dõi thể trạng nái gầy hay nái béo để từ đó có thể điều chỉnh khẩu phần 
ăn sao cho phù hợp với nái . 

Cẩn đảm bảo tiểu khí hậu chuồng nuôi phù hợp với sinh lý lợn con và lợn 

mẹ trong giai đoạn nuôi. Phải luôn chấp hành quy chế an toàn sinh học chặt 

chẽ. 
 

 

 



 

  

124.  

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, 

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG 

THỊT CỦA LỢN NUÔI BẰNG  
THỨC ĂN TỰ PHỐI TRỘN CÓ BỔ 

SUNG THẢO DƯỢC GIAI ĐOẠN 

60KG – XUẤT BÁN 

Vũ Quang Huy Vũ Đình Tôn 

PHẦN IV 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRANG TRẠI 
4.1.1. Thông tin chung về điểm nghiên cứu 

4.1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 

Hải Dương là một tỉnh nằm ở trung tâm của sông Hồng và là một trong 7 
tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của nước ta. Vị trí của 

tỉnh Hải Dương gồm phía Đông giáp thành phố Hải Phòng, phía Tây giáp 

tỉnh Hưng Yên, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Bắc giáp tỉnh Bắc 

Ninh và Bắc Giang. Với vị trí địa lý thuận lợi thì các loại hình công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ theo đó cũng phát triển. Trong những năm gần đây, 

ngành chăn nuôi của tỉnh Hải Dương rất phát triển đặc biệt là chăn nuôi lợn. 

Năm 2018, tổng đàn lợn của tỉnh là 568.193 con, trong đó lợn thịt là 
502.817 con, chiếm 88,49% tổng đàn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 

94.303 tấn (Tổng Cục thống kê, 2018). Chăn nuôi lợn đóng góp khoảng 80-

82% giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi trong tỉnh. 
Huyện Cẩm Giàng nằm ở phía Tây của tỉnh Hải Dương, nhiệt độ trung bình 

hàng năm là 23,30C, nhiệt độ cao nhất ở mùa hè không quá 24°C, giờ nắng 

trung bình hàng năm là 1524  giờ, lượng mưa trung bình hàng năm 1.300 - 

1.700 mm, độ ẩm trung bình là 85 - 87%. Điều này cho thấy, điều kiện tự 
nhiên tại Cẩm Giàng thuận lợi cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và 

dịch vụ. Hoạt động sản xuất và chăn nuôi phát triển một cách đa dạng và 

cùng với đó là các mô hình chăn nuôi kết hợp hoặc áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
vào chăn nuôi và các mô hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi lợn. Từ 

đó không chỉ giải quyết vấn đề việc làm cho người dân mà còn mang lại 

hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.  

  
4.1.1.2. Cơ cấu sử dụng đất của trang trại 

Cơ cấu sử dụng đất của trang trại bà Nguyễn Thị Tươi  từ năm 2019 đến 

năm 2021 được thể hiện qua bảng 4.1.  
Bảng 4.1. Cơ cấu sử dụng đất của trang trại 

Chỉ tiêu Năm 2021 

Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 



Diện tích nhà ở, kho chứa 300 9,6 

Diện tích chuồng lợn 1.300 42 
Diện tích  ao cá và đất vườn 1.500 48,4 

Tổng 3.100 100 

 

Tổng diện tích đất của trang trại là 3.100 m2, trong đó chủ yếu dùng cho 
sản xuất nông nghiệp là 2.800 m2 chiếm 90,4 (%). Trong diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp, diện tích đất ao cá và đất vườn  chiếm tỉ lệ lớn là 48,4% 

(1.500 m2) tổng diện tích của trang trại. Sau đó đến diện tích chăn nuôi lợn 
là 1.300 m2, chiếm 42% tổng diện tích đất.  Từ đó cho thấy, cơ cấu sử dụng 

đất của trang trại là phù hợp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và diện 

tích đất phục vụ cho chăn nuôi được duy trì.  
4.1.2. Cơ cấu đàn lợn của trang trại 

Cơ cấu đàn lợn của trang trại nhìn chung có sự tăng lên về số lượng, kết quả 

được thể hiện cụ thể qua bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Cơ cấu đàn lợn của trang trại 
Chỉ tiêu Năm 2020 Tháng 7/2021 

Số lượng (con) Tỉ lệ (%) Số lượng (con) Tỉ lệ (%) 

Lợn nái hậu bị 30 0,77 30 5,16 
Lợn nái sinh sản 60 1,55 50 8,61 

Lợn đực 1 0,03 1 0,17 

Lợn con sau cai sữa 1901 48,9 150 25,82 

Lợn thương phẩm 1895 48,75 350 60,24 
Tổng 3887 100 581 100 

 

Quy mô chăn nuôi lợn của trang trại có sự ổn định từ năm 2020 đến nay: 
năm 2020 tổng đàn lợn có 3887 con, tháng 7 năm 2021 tổng số lợn là 581 

con. Quy mô đàn lợn của trang trại dự kiến tăng là ở lợn nuôi thương phẩm.  

         Tổng số lợn thương phẩm có xu hướng tăng lên từ 1895 con lợn thịt 
(năm 2020) chiếm 48,75 (%) tổng đàn lợn của trang trại, tại thời điểm tháng 

7 năm 2021, số lợn thịt là 350 con và chiếm 60,24 (%) tổng đàn lợn tính 

đến thời điểm đó. 

         Do dịch tả lợn châu Phi, trang trại đã giữ lại một số lợn cái để làm lợn 
hậu bị bổ sung và thay thế cho đàn nái sinh sản. Đến tháng 7 năm 2021, số 

lượng lợn nái sinh sản giảm do trang trại loại thải nhưng con nái sinh sản 

kém. Ngoài ra, trại có nuôi 1 đực giống để khai thác tinh và tự phối với nái 



tại trang trại từ đó có thể đảm bảo được nguồn con giống để chăn nuôi lợn 

thương phẩm. Việc nuôi lợn đực giống và nái sinh sản tại trang trại mang 
lại thuận lợi là đảm bảo con giống và nguồn giống tốt, con giống không 

phải nhập từ nơi khác, chất lượng con giống được đảm bảo và có thể chủ 

động con giống trong chăn nuôi. 

4.2.  QUY TRÌNH CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH CHUỒNG TRẠI  
Quy trình chăm sóc và vệ sinh phòng bệnh là hai chỉ tiêu quan trọng trong 

chăn nuôi. Hiện nay có nhiều tài liệu hướng dẫn chi tiết về các quy trình 

này. Tài liệu về các quy trình này là từ nhiều nguồn khác nhau như từ các 
chương trình khuyến nông của tỉnh, của huyện, từ các công ty cung cấp 

thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Trang trại đã tham khảo quy trình chăn 

nuôi trên và kết hợp với kinh nghiệm chăn nuôi của trang trại để hình thành 
quy trình chăn nuôi và phòng bệnh cho đàn lợn của trang trại. 

4.2.1. Chuồng nuôi lợn thịt 

Vị trí xây chuồng lợn thịt được trang trại lựa chọn sao cho phù hợp với diện 

tích đất sẵn có. Khu chuồng lợn thịt được xây theo hướng Đông – Nam, trên 
mảnh đất riêng biệt cách chuồng nái và khu nhà ở 50m. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật về chuồng nuôi lợn thịt của trang trại được trình bày ở 

bảng 4.3. 
Bảng 4.3. Một số chỉ tiêu kỹ thuật chuồng nuôi 

Chỉ tiêu ĐVT Chuồng lợn thương phẩm 

Hướng chuồng Đông – Nam 

Kiểu chuồng Kín 
Chiều rộng chuồng nuôi m 20 

Chiều dài chuồng nuôi m 40 

Chiều dài một ô chuồng m 8 
Chiều rộng một ô chuồng m 4 

Độ cao tường chuồng m 2,5 

Loại mái Mái bờ rô xi măng, trần có bạt cách nhiệt 
 

Chuồng nuôi lợn thịt được xây dựng theo hướng Đông – Nam, ít bị ảnh 

hưởng bởi nắng nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Bên cạnh đó 

chuồng kín bảo đảm về tiểu khí hậu chuồng nuôi và hạn chế lây lan dịch 
bệnh vào trại. Hệ thống cung cấp nước cho lợn là tự động và lắp các núm 

uống tự động ở từng ô để đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho lợn uống. 

Hệ thống máng ăn được lắp máng ăn tự động cố định với nền bê tông. Cuối 



mỗi ô chuồng có bể tắm, vừa để cho lợn tắm mát và để thoát chất thải theo 

ống thoát nước ở trong bể tắm. Lượng nước thải được đi theo hệ thống 
nước thải và đưa vào hệ thống Biogas. 

4.2.2. Lợn nuôi thịt 

Trang trại có nuôi lợn nái nên tự sản xuất ra lợn con nuôi thịt mà không cần 

nhập từ ngoài. Việc này giúp đảm bảo chất lượng con giống, hạn chế sự lây 
lan của dịch bệnh. 

4.2.3. Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng 

Trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng, quy trình chăm sóc 
và nuôi dưỡng lợn rất quan trọng. Chăm sóc và nuôi dưỡng lợn theo từng 

giai đoạn tuổi, mỗi giai đoạn phải đảm bảo chế độ chăm sóc và cung cấp 

chất dinh dưỡng hợp lý để lợn phát triển bình thường. Thành phần các chất 
dinh dưỡng của thức ăn khác nhau của lợn giai đoạn 60kg – xuất bán được 

thể hiện qua bảng 4.4.  

Bảng 4.4. Thành phần dinh dưỡng thức ăn sử dụng cho lợn 

giai đoạn 60kg-xuất bán 
Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 

CP (%) 18,50 17,5 17,09 

ME (Kcal/Kg) 3.100 3.142 3.098 
Xơ thô (%) 6,00 3,83 3,30 

Ca (%) 0,60 – 1,60 0,85 1,01 

P (%) 0,30 – 1,60 0,76 0,52 

Lys (%) 0,90 1,20 1,02 
Met + Cys (%) 0,60 0,51 0,58 

Độ ẩm tối đa (%) 14,00 11,81 12,40 

 
Lượng thức ăn cung cấp cho lợn ở giai đoạn từ 60kg – xuất bán cần chú ý 

hơn về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn do ở giai đoạn này 

hệ xương phát triển chậm lại, khả năng tích lũy mỡ tăng lên.  
Thí nghiệm sử dụng 3 loại thức ăn khác nhau: thức ăn công nghiệp (lô ĐC), 

lô TN1 sử dụng thức ăn tự phối trộn và 1,5% thảo dược, lô CT2 sử dụng 

thức ăn tự phối trộn và 2,0% thảo dược.  

Qua bảng 4.4 cho thấy, chỉ tiêu về độ ẩm, protein thô và xơ thô của thức ăn 
ở lô ĐC cao hơn so với lô CT1 và CT2. Thành phần dinh dưỡng thức ăn 

công nghiệp và tự phối trộn phù hợp theo TCVN 1547:1994 với hàm lượng 

ME >3000 Kcal/Kg, hàm lượng protein thô >17% và hàm lượng xơ thô 



<6%. Ngoài ra, trong thức ăn sử dụng cho lợn không bị lẫn các chất độc hại, 

tạp chất, vật ngoại lai và vi khuẩn gây bệnh. Từ đó cho thấy các loại thức ăn 
mà trang trại sử dụng là phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của lợn qua các 

giai đoạn sinh trưởng và phát triển khác nhau.  

Đối với người chăm sóc lợn thực hiện theo đúng quy trình chăm sóc và vệ 

sinh phòng bệnh. Trước khi vào trại, thay quần áo, ủng ở phòng thay đồ sau 
đó đi qua hố sát trùng rồi mới vào trại.  

4.2.4. Quy trình vệ sinh chuồng trại 

Trong chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại là một khâu đặc biệt quan trọng. Nếu 
thực hiện tốt khâu này sẽ giúp cho chuồng nuôi luôn được sạch sẽ, thoáng 

khí, giảm tỉ lệ mầm bệnh trong chuồng nuôi, tránh lây lan mầm bệnh xảy ra 

trong chăn nuôi. 
Quy trình vệ sinh khi không có dịch bệnh là phun sát trùng chuồng trại 2 

ngày 1 lần bằng các dung dịch sát trùng như: Idodine; dung dịch sút và pha 

vào nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trước khi phun sát trùng thì thu 

gom toàn bộ rác thải, vỏ chai thuốc, vỏ bao ra khỏi chuồng rồi tiến hành 
phun sát trùng trong và ngoài chuồng trại. Đối với khu vực xung quanh trại 

chăn nuôi thì phát quang cây cỏ tránh bụi rậm, chỗ nước đọng và thường 

xuyên phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng.  
Khi có hiện tượng dịch bệnh thì tiến hành vệ sinh sát trùng chuồng trại 

thường xuyên hơn. Cụ thể là 1 ngày phun 1 lần bằng thuốc sát trùng như 

acid citric, Iodine và pha liều như hướng dẫn của nhà sản xuất. Ngoài ra, 

phun khử trùng với các phương tiện và người ra vào nhập thức ăn cho lợn 
và phương tiện xuất bán lợn để tránh tối đa dịch bệnh. Trang trại tuân thủ 

đúng các quy trình vệ sinh từ đó ngăn chặn tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh 

và đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi.  
Đối với nước thải và phân lợn, sau khi rửa chuồng sẽ chảy xuống bể 

Biogas. Các rác thải khác thường chôn lấp hoặc đốt.  

4.3. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN 
CỦA LỢN THÍ NGHIỆM 

Khả năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm giai đoạn 60kg – xuất bán được 

thể hiện qua bảng 4.5.  

Bảng 4.5.  Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn giai 
đoạn 60kg-xuất bán   

n=12, Mean ± SE 

Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 P-value 



Khối lượng  

bắt đầu (kg/con) 62,75 ± 1,36 60,69 ± 1,06 60,92 ± 1,43 NS 
Thời gian nuôi (ngày) 65  

Khối lượng xuất bán (kg/con) 116,16a ± 1,04 109,17c ± 1,07 111,83b ± 

0,62 *** 

Tăng khối lượng (kg/con) 53,41a ± 0,87 48,47b ± 1,32 50,91ab ± 1,64 ** 
ADG (gam/con/ngày) 821,70a ± 13,41 745,77b ± 20,40 783,21ab ± 25,24 

** 

FCR (kg TĂ/ kg tăng KL) 3,04 3,50 3,46  
Ghi chú : Trong cùng một hàng, các chỉ tiêu mang chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05.  

 
Qua bảng 4.3 cho thấy, không có sự khác nhau giữa khối lượng bắt đầu và 

thời gian nuôi ở 3 lô (P>0,05). Khối lượng bắt đầu thí nghiệm của lợn ở lô 

CT1 và lô CT2 lần lượt là 60,69kg và 60,72kg; lô ĐC cao hơn (62,75kg) 

tuy nhiên không có sai khác về mặt thống kê. 
Khối lượng xuất bán có sự khác nhau đáng kể ở 3 lô thí nghiệm (P<0,05). 

Khối lượng xuất bán của lợn ở lô ĐC đạt cao nhất là 116,16 kg, sau đó đến 

lô CT2 là 111,83 kg và thấp nhất ở lô CT1 là 109,17 kg.  
       Chỉ tiêu tăng khối lượng trung bình cả giai đoạn 60kg – xuất bán và 

tăng khối lượng trung bình/ ngày (ADG) có sự khác nhau rõ rệt giữa lô ĐC 

và lô thí nghiệm 1 (CT1) (P<0,05), song giữa hai lô thí nghiệm (CT1 và 

CT2) và giữa lô ĐC và lô thí nghiệm 2 (CT2)  không có sự khác nhau rõ rệt 
(P>0,05) Tăng khối lượng trong giai đoạn thí nghiệm đạt cao nhất ở lô ĐC 

là 53,41 kg/con, sau đó đến lô CT2 và CT1 lần lượt là 50,91 kg/con và 

48,47 kg/con.  Tương tự, tốc độ tăng khối lượng trung bình hàng ngày cao 
nhất lở lô ĐC (871,70 g/ngày), sau đến lô CT2 (783,21 g) và thấp nhất là lô 

CT1 (745,77 g/ngày) (Bảng 4.5 và hình 4.1). 

Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng của lợn thấp nhất ở lô ĐC là 3,04 kg; 
sau đó đến lô CT1 và lô CT2 lần lượt là 3,50 kg và 3,46 kg. Có thể thấy, 

tiêu tốn thức ăn của lợn ở lô ĐC thấp hơn so với lô CT1 và CT2, hiệu quả 

sử dụng thức ăn ở lô ĐC cao hơn tuy nhiên giá thành thức ăn công nghiệp 

cao hơn so với giá nguyên liệu thức ăn tự phối trộn. Theo Lê Thị Mến và 
cs. (2016) đã chỉ ra khi bổ sung tỏi với hàm lượng 0,04% vào khẩu phần ăn 

của lợn thì tiêu tốn thức ăn của lợn ở giai đoạn 30 – 60kg là 2,41 kg, giai 

đoạn 60 – xuất bán là 2,73 kg. Như vậy, kết quả theo dõi về tiêu tốn thức ăn 



ở thí nghiệm này là cao hơn so với tác giả trên. Điều này có thể do thí 

nghiệm kết thúc ở khối lượng lợn lớn hơn nên mức tiêu tốn thức ăn sẽ cao 
hơn. 

 

 

  
Hình 4.1.  Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung thảo dược đến tăng khối lượng 

trung bình (g/con/ngày) của lợn thịt từ giai đoạn 60kg – xuất bán 

 
Theo Trương Văn Hiểu và cs. (2012) nghiên cứu lợn lai  (Landrace x 

Yorkshire) nuôi bằng thức ăn tự phối trộn có ADG tương đương với lô sử 

dụng thức ăn đậm đặc và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Theo Lê Thị Mến và 
cs. (2016), tăng trọng tuyệt đối của lợn thí nghiệm khi bổ sung bột tỏi 

0,04% là 770 gam/ con/ ngày. Tuy nhiên khi bổ sung bột tỏi vào khẩu phần 

lợn thịt ở mức 0,2% thì tăng trọng tuyệt đối của lợn đạt 736 gam/ con/ ngày 

(Nguyễn Thị Kim Loan, 2010). Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
là tương đương với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác. 

Nói tóm lại, lợn được nuôi bằng thức ăn công nghiệp có khối lượng xuất 

bán, tăng khối lượng cao hơn và tiêu tốn thức ăn (FCR) thấp hơn so với lợn 
nuôi bằng thức ăn tự phối trộn có bổ sung thảo dược. Tuy nhiên, giá thành 

thức ăn công nghiệp cao hơn giá mua nguyên liệu thức ăn tự phối trộn.  

4.4. NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN THÍ NGHIỆM 

Chỉ tiêu về năng suất và chất lượng thịt của lợn thí nghiệm được thể hiện 
qua bảng 4.6 và bảng 4.7.  

Bảng 4.6. Các chỉ tiêu về năng suất thịt của lợn thí nghiệm 

n= 3, Mean ± SE 
Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 P-value 

KL giết mổ (kg/con) 116,33a ± 1,33 109,66b ± 2,33 110,17b ± 1,17 * 

Tỉ lệ thịt móc hàm (%) 80,22 ± 0,55 80,37 ± 0,67 80,49 ± 0,50 NS 
Tỉ lệ thịt xẻ (%) 70,20 ± 0,13 71,07 ± 1,90 70,73 ± 0,24 NS 

Tỉ lệ nạc (%) 62,09 ± 0,56 62,95 ± 1,16 62,23 ± 1,18 NS 

Dày mỡ lưng (mm) 16,43 ± 0,72 14,91 ± 1,30 15,72 ± 0,51 NS 

Ghi chú : Trong cùng một hàng, các chỉ tiêu mang chữ cái khác nhau thì sai 
khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05.  

 

Qua bảng 4.6 cho thấy, không có sự khác nhau về chỉ tiêu tỉ lệ thịt móc 



hàm, tỉ lệ thịt xẻ, tỉ lệ nạc và độ dày mỡ lưng giữa các lô thí nghiệm 

(P>0,05). Khối lượng giết mổ có sự khác nhau ở lô ĐC với 2 lô công thức 
thức ăn tự phối trộn có bổ sung thảo dược (P<0,05). Khối lượng giết mổ 

của lợn đạt cao nhất ở lô ĐC là 116,33 kg/con, sau đó đến lô CT1 và CT2 

lần lượt là 109,66 kg/con và 110,17 kg/con.  

Theo Phùng Thăng Long và cs. (2009), khi lợn nuôi bằng thức ăn tự phối 
trộn có tỉ lệ móc hàm và tỉ lệ thịt xẻ lần lượt là 79,77% và 62,92%. Như 

vậy, kết quả theo dõi của tác giả trên về tỉ lệ thịt xẻ là tương đương với kết 

quả nghiên cứu ở luận văn tuy nhiên tỉ lệ móc hàm lại thấp hơn. Theo 
Nguyễn Thị Phương và cs (2018) cho biết lợn được nuôi bằng khẩu phần ăn 

tự phối trộn (ngô, cám gạo, mạch, khô đậu tương....) với khối lượng giết mổ 

là 93 – 95 kg thì cho tỷ lệ thịt móc hàm là 77 – 78 %. 
Độ dày mỡ lưng của lợn ở lô ĐC là cao nhất (16,43 mm), sau đó đến lô 

CT1 và CT2 lần lượt là 14,91 mm và 15,72 mm . Theo Vũ Đình Tôn và 

Nguyễn Công Oánh (2010), độ dày mỡ lưng của lợn D x F1 (LY) là 19,48 

mm.  
 

Bảng 4.7. Chất lượng thịt của lợn thí nghiệm 

n= 3, Mean ± SE 
Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 P-value 

pH 45 phút 6,20 ± 0,07 6,44 ± 0,05 6,37 ± 0,04 NS 

pH 24 giờ 5,57 ± 0,03 5,47 ± 0,06 5,50 ± 0,05 NS 

Tỉ lệ mất nước CB 24h (%) 28,63 ± 1,45 28,20 ± 0,21 28,42 ± 1,11 NS 
Độ dai (N) 43,78b ± 0,43 46,38a ± 0,54 46,10a ± 0,49 * 

L* (Lightness) 55,33 ± 1,93 55,24 ± 2,98 55,68 ± 1,56 NS 

a* (Redness) 12,61 ± 0,12 13,15 ± 1,21 12,18 ± 0,19 NS 
b* (Yellowness) 6,70 ± 0,15 6,68 ± 0,59 6,31 ± 0,18 NS 

Ghi chú : Trong cùng một hàng, các chỉ tiêu mang chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05.  
 

Từ bảng 4.7 cho thấy không có sự khác nhau về độ pH, tỷ lệ mất nước chế 

biến và màu sắc, độ sáng của thịt ở các lô thí nghiệm (P>0,05). Có sự khác 

nhau về độ dai của thịt lợn ở lô ĐC với 2 lô CT1 và CT2 (P<0,05).  
Độ dai của thịt đạt cao nhất là ở lô CT1 là 46,38N, sau đó đến lô CT2 là 

46,10 N và thấp nhất ở lô ĐC là 43,78 N. Tuy nhiên, tỉ lệ mất nước chế biến 

cao nhất ở lô ĐC (28,63%), lô CT1 và CT2 lần lượt là 28,20% và 28,42%.  



Chỉ tiêu về màu sắc (L*, a*, b*) không có sự sai khác thống kê giữa các lô 

thí nghiệm (P > 0,05). Tuy nhiên, chỉ tiêu màu sắc (L*, a*, b*) cao nhất là 
lô CT2 rồi đến lô CT1 và lô ĐC.  Độ sáng của thịt cao có thể là do trong cơ 

thăn có thêm mỡ giắt làm màu sắc thịt sáng hơn. 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, khẩu phần ăn của lợn từ thức ăn tự phối 

trộn có bổ sung thảo dược giúp làm cải thiện hơn về năng suất và chất 
lượng thịt. Bên cạnh đó, từ những phản ánh khách quan của người tiêu dùng 

về chất lượng sản phẩm thì thịt lợn với mức bổ sung 2 % thảo dược được ưa 

chuộng nhiều hơn về màu sắc thịt cũng như mùi vị thơm ngon của thịt.  
4.5. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN  

       Chăn nuôi những năm gần đây gặp không ít khó khăn đặc biệt là tình 

hình dịch bệnh diễn ra bất thường và càng ngày càng nguy hiểm. Khi lợn bị 
mắc bệnh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển đến các giai đoạn 

lợn. Do vậy, cần chăm sóc tốt cho đàn lợn luôn khỏe mạnh, công tác phòng 

và điều trị bệnh sao cho đúng quy cách. Kết quả theo dõi tỉ lệ mắc bệnh của 

lợn ở 3 lô được thể hiện qua bảng 4.6. 
Bảng 4.8. Bệnh xảy ra trên lợn thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 

Số lợn bị tiêu chảy (con) 1 7 - 
Tỷ lệ bị tiêu chảy (%) 8,33 58,33 - 

Tỷ lệ khỏi tiêu chảy (%) 100 100 - 

 

  Qua bảng 4.8 cho thấy, giai đoạn từ 60kg – xuất bán thì lợn bị mắc tiêu 
chảy chủ yếu xảy ra ở lô CT1 vào những ngày đầu do thay đổi loại thức ăn, 

lợn ăn nhiều hơn dẫn đến bị tiêu chảy (chiếm 58,33%). Tuy nhiên, sau đó 

điều chỉnh lại lượng thức ăn phù hợp và lợn quen dần với loại thức ăn nên 
không còn hiện tượng tiêu chảy nữa. Điều này cho thấy việc bổ sung thảo 

dược vào thức ăn cho lợn có thể hạn chế một số bệnh xảy ra trên lợn và làm 

cho sức đề kháng của lợn tốt hơn.  
         Khi lợn đã mắc bệnh thì việc điều trị là quan trọng nhất. Điều trị càng 

sớm thì làm cho lợn khỏe lại càng nhanh và ít làm ảnh hưởng đến sinh 

trưởng của đàn lợn.  

 
4.6. CHI PHÍ THỨC ĂN CHO 1KG TĂNG KHỐI LƯỢNG LỢN 

Ước tính chi phí thức ăn là một khâu quan trọng trong tính hiệu quả kinh tế 

chăn nuôi. Chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng lợn được thể hiện qua 



bảng 4.10.  

Bảng 4.10. Ước tính chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng lợn  
giai đoạn 60kg – xuất bán 

Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 

Giá 1kg thức ăn GĐ1 (Vnđ) 12.800 12.800 12.800 

Giá 1kg thức ăn GĐ2 (Vnđ) 10.800 9.200 9.700 
Chi phí thức ăn/kg tăng KL GĐ1 (Vnđ) 28.800 28.800 28.800 

Chi phí thức ăn/kg tăng KL GĐ2 (Vnđ) 33.048 30.544 31.040 

Chi phí thức ăn/kg tăng KL (Vnđ) 30.924 29.672 29.920 
 

Chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng ở giai đoạn 1 là như nhau giữa các lô 

do ở giai đoạn này cho lợn ăn cùng loại thức ăn. Ở giai đoạn 2, chi phí thức 
ăn cao nhất là ở lô ĐC (33.048 Vnđ), sau đó đến lô CT2 và lô CT1 lần lượt 

là 31.040 Vnđ và 30.544 Vnđ. Có thể thấy, chi phí thức ăn/ kg tăng khối 

lượng lợn cả giai đoạn đạt thấp nhất là ở lô CT1 (29.672 Vnđ), sau đó là lô 

CT2 (29.920 Vnđ) và cao nhất là ở lô ĐC (30.924 Vnđ).  
 

  

Hình 4.2. Chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng lợn giai đoạn 60kg-xuất 
bán 

Như vậy, khi sử dụng thức ăn công nghiệp cho khối lượng xuất bán cao 

hơn, FCR thấp và khả năng tăng khối lượng/ ngày cao hơn tuy nhiên chi phí 

thức ăn/ kg tăng khối lượng cao hơn 2 lô sử dụng thức ăn tự phối trộn có bổ 
sung thảo dược (lô CT1 và lô CT2). Khi bổ sung thảo dược ở mức 1,5% 

cho chi phí thức ăn để tạo ra 1 kg tăng khối lượng là thấp nhất.  

 

125.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA NÁI LAI F1 

(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 
TẠI TRANG TRẠI THỰC 

NGHIỆM XÃ THĂNG LONG – 

KINH MÔN –  HẢI DƯƠNG 

Nguyễn Huy 

hoàng 

Phạm Kim 

Đăng 

Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của nái lai F1 (L x Y) 

- Tuổi phối giống lần đầu là: 241,67  ngày. 

- Tuổi đẻ lứa đầu là: 358,39 ngày. 

- Thời gian mang thai là: 116,19 ngày 
- Thời gian cai sữa là: 25,17 ngày. 

- Thời gian chờ phối là: 4,35 ngày. 

- Khoảng cách lứa đẻ là: 145,7  ngày. 
- Số lứa/nái/năm là: 2,5 

Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái lai F1 (L x Y) 

- Số con sơ sinh/ổ: 12,01 con/ổ 



-  Số con sơ sinh sống/ổ: 11,50 con/ổ.  

- Tỷ lệ sơ sinh sống: 95,97% 
- Khối lượng sơ sinh/ con: 1,55 kg. 

- Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,86 kg. 

- Số con để nuôi/ổ: 11,44 con. 

- Số con cai sữa/ổ: 10,91con. 
- Tỷ lệ nuôi sống: 95,7%. 

- Khối lượng cai sữa/con: 5,83 kg. 

- Khối lượng cai sữa/ổ: 63,65 kg/ổ. 
Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa tại trang trại là 6,86 kg thức ăn/ 1 kg 

lợn con cai sữa. 

126.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  F1(LANDRACE × 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI  ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI 
AMAFARM XÃ NAM TÂN - 

HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI 

DƯƠNG 

HOÀNG THU 

TRANG 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

1. Các chỉ tiêu về sinh lý sinh sản của lợn nái lai F1(L×Y) nuôi tại trang trại 

Amafarm nằm trong phạm vi kết quả sinh lý sinh dục bình thường và phù 
hợp với các kết quả đã công bố trước đó. Các kết quả cụ thể như sau: tuổi 

động dục lần đầu là 202,34 ngày; tuổi phối giống lần đầu là 240,08 ngày; 

tuổi đẻ lứa đầu là 354,3 ngày; khoảng cách lứa đẻ là 145,68 ngày. 
2. Lợn nái lai F1(L×Y) phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Amafarm có 

các chỉ tiêu về năng suất sinh sản đạt mức tốt với số con đẻ/ổ ra đạt 14,52 

con; số con đẻ ra còn sống/ổ đạt 12,89 con; số con cai sữa/ổ là 12,21 con và 
tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt 97,96%; số lứa/nái/năm đạt 2,51 lứa; số con 

cai sữa/nái/năm đạt 29,94 con; khối lượng sơ sinh/con đạt 1,55kg; khối 

lượng sơ sinh/ổ đạt 20kg; khối lượng cai sữa/con đạt 6,24kg; khối lượng cai 

sữa/ổ đạt 76,29kg. 
3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(L×Y) có xu hướng 

thấp ở lứa 1, tăng lên và đạt cao nhất ở lứa 3. Sự biến động của các chỉ tiêu 

về năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(L×Y) phù hợp với quy luật sinh sản 
theo lứa. 

4. Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1kg lợn con cai sữa ở dòng lợn nái lai 

F1(L×Y) phối với đực Duroc đạt mức trung bình với 5,43kg thức ăn. 

5. Đàn lợn nái không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mà chỉ mắc 
những bệnh thông thường liên quan đến sinh sản, tỷ lệ mắc cao nhất là viêm 

tử cung với tỷ lệ mắc là 10%, tỷ lệ chữa khỏi khá cao (80%). Đàn lợn con 

theo mẹ chủ yếu mắc hội chứng tiêu chảy với tỷ lệ 28,64% với tỷ lệ khỏi 
bệnh là 97,81%. 

127.  ĐÁNH GIÁ MỘT SỐYẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT SINH 

Dương Thị Thu 

Miên 

Phạm Kim 

Đăng 

Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai F1(Landrace 

×Yorkshire): 



SẢN CỦA LỢN NÁI  

F1(LANDRACE × YORKSHIRE) 
PHỐI VỚI  ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI TRẠI TỨ THẢO, PHỔ YÊN – 

THÁI NGUYÊN 

+  Tuổi phối giống lần đầu: 243,61 ngày   

+  Tuổi động dục lần đầu: 235,30 ngày  
+ Tuổi đẻ lứa đầu: 357,80 ngày  

+ Thời gian mang thai: 116,72 ngày  

+ Thời gian cai sữa: 24,73 ngày  

+ Khoảng cách lứa đẻ: 152,96  ngày 
+ Số lứa đẻ/nái/năm: 2,36 lứa. 

Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 
+ Số con đẻ/ổ: 12,30 con, số con còn sống đến khi đẻ hết con cuối cùng: 

11,90 con, tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 96,74%, số con để nuôi/ổ: 11,90 con, số con 

cai sữa/ổ: 11,35 con, tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa/ổ: 94,95%, khối lượng sơ 
sinh/con: 1,45 kg, khối lượng sơ sinh/ổ: 17,49kg, khối lượng cai sữa/ổ: 

70,50kg. 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai nuôi 

tại trang trại là 6,54 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

128.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

HEO NÁI F1 (LANDRACE X 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

CÔNG TY BRANDSTRUP AGRO 

APS, ĐAN MẠCH 

Khuất Tuấn 
Anh 

Nguyễn Thị 
Tuyết Lê 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản: 

- Tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc cho 

năng suất sinh sản tương đối cao: 
+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt : 18,546  con. 

+ Số con cai sữa /ổ đạt : 13,13  con. 

+ Khối lượng cai sữa/con đạt : 6,4223 kg. 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt           : 85,75 kg. 
+ Số lứa/nái/năm đạt                              : 2,342 lứa. 

+Số con cai sữa/nái/năm đạt                   : 36,17 con. 

Chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg heo cai sữa 
Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg heo con cai sữa của heo nái lai 

F1(L×Y) đạt 5,29 kg. 

Chỉ tiêu về tình hình dịch bệnh tại trang trại 

Trong thời gian thực tập ở trại, đàn nái có tỷ lệ mắc viêm phổi cao nhất 
(17,9%). Tỷ lệ điều trị khỏi viêm phổi ở đàn nái không cao chỉ đạt 58,3%, ở 

heo con theo mẹ là 95,1%. Ngoài ra heo con theo mẹ con mắc hội chứng 

tiêu chảy với tỷ lệ 16% và tỷ lệ chết là 92,3%. 

129.  “Năng suất sinh sản của lợn nái F1 

(Yorkshire x Landrace) và F2 [Duroc 

x (Landrace x Yorkshire)] nuôi tại xí 

Nông Văn 
Chính 

Hà Xuân Bộ 

1. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (YL) và F2 (DLY) 

nuôi tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng đạt mức thấp với số 

con đẻ ra đạt 11,76 con, số con để nuôi đạt 10,22 con, số con cai sữa đạt 



nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải 

Phòng” 

9,38 con, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 15,51 kg, khối lượng cai sữa/ổ đạt 63,86 

kg. 
2. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái YL và DLY thấp ở lứa 1, tăng 

lên ở lứa 2 và đạt cao nhất ở lứa 3. Sự biến động của các chỉ tiêu về năng 

suất sinh sản của lợn nái YL và DLY trong nghiên cứu này phù hợp với quy 

luật sinh sản chung theo lứa đẻ. 
3. Lợn nái YL và DLY có số con sơ sinh (11,52 con), số con để nuôi (10,17 

con) và số con cai sữa (9,42 con) ở năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 

(12,07; 10,28 và 9,32 con). Tuy nhiên, sự sai khác ở các chỉ tiêu này giữa 
hai năm 2020 và 2021 không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), ngoại trừ chỉ 

tiêu số con sơ sinh (P<0,05). 

130.  
NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
ĐÀN LỢN NÁI F1(LANDRACE × 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRẠI TÂN 
THÀNH THUỘC CÔNG TY CỔ 

PHẦN TRƯỜNG THÀNH, THẠCH 

THẤT, HÀ NỘI 

Nguyễn Việt 

Hoàng 
Đặng Thái Hải  

- Các chỉ tiêu sinh lý, sinh dục: Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần 

đầu, tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là: 209,2; 235,20; 349,43 ngày. Thời gian 
mang thai, thời gian động dục trở lại và khoảng cách lứa đẻ lần lượt là: 

114,53; 10,23; 148,51 ngày. 

- Các chỉ tiêu năng suất sinh sản: Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số 
con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là: 13,10; 12,16; 11,89; 11,44 con. 

Khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối 

lượng cai sữa/ổ lần lượt là: 1,46kg; 19,07kg; 6,40kg; 71,42 kg. Tỷ lệ sơ sinh 
sống và tỷ lệ nuôi sống lần lượt là: 93,26% và 97,42%.  

131.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE X 
YORKSHIRE ) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC  TẠI CÔNG TY TNHH 

MTV LỢN GIỐNG  LẠC VỆ 
DABACO BẮC NINH 

Lê Thế Long 
Phan Xuân 

Hảo 

Trên cơ sở các kết quả thu được trong đề tài này, đưa ra một số kết luận như 

sau: 

- Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) khi phối với đực Duroc đạt khá 
cao, cụ thể ta có: 

+ Tuổi phối giống lần đầu là 244,94 ngày 

+ Tuổi đẻ lứa đầu đạt 360,1 ngày 

+ Thời gian mang thai là 115,03 ngày 
+ Thời gian cai sữa là 24,94 ngày  

+ Thời gian chờ phối là 6,72 ngày 

+ Khoảng cách lứa đẻ là 146,78 ngày 
+ Số con đẻ ra còn sống/ ổ là 12,42 con 

+ Số con cai sữa /ổ là 11,43 con 

+ Khối lượng sơ sinh/ ổ là 17,71 kg 
+ Khối lượng cai sữa/ ổ là 70,36 kg 

- Năng suất sinh sản của nái lai F1(LxY) khi phối với đực Duroc tăng dần 

từ lứa 1 đến lứa 4 và có sự giảm dần từ lứa 5. 



- Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa của F1(LxY) khi phối với đực Duroc 

là 5,98 kg.  
5.2 ĐỀ NGHỊ 

Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi đề nghị một số nội dung sau:Tiếp tục 

phát triển công thức lai Duroc x F1(LxY) vào chăn nuôi lợn ngoại trong các 

trang trại tại Bắc Ninh và các vùng phụ cận. 

132.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ 

MÁI ISA-J57 BỐ MẸ ĐƯỢC PHỐI 

VỚI TRỐNG MÍA NUÔI TẠi 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN GÀ GIỐNG DABACO LẠC 

VỆ - TIÊN DU-BẮC NINH 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Đặng Thái Hải  

Từ kết quả thu được trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy khả năng sản 

xuất của đàn gà mái ISA-JA57 bố mẹ phối với trống Mía đạt khá tốt. Kết 

quả cụ thể như sau: 
Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà trong giai đoạn từ 20-36 tuần tuổi là 97.6%. 

Tỷ lệ đẻ trung bình trong giai đoạn từ 20-36 tuần tuổi là 61,99%. 

Năng suất trứng trong giai đoạn từ 20-36 tuần tuổi là 4,34 quả/mái/tuần. 

Tỷ lệ trứng giống trung bình trong giai đoạn từ 20-36 tuần tuổi là 94,06%; 
năng suất trứng giống là 5,02 quả/mái/tuần. 

Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng và 10 quả trứng giống tương ứng là 1,74 

kg và 2,01kg thức ăn.  
Nuôi gà mái đẻ giai đoạn từ 20-36 tuần tuổi thu lãi khoảng 127.723 

VNĐ/con. 

133.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN 

XUẤT THỊT CỦA GÀ RI LAI 

GF268 NUÔI TẠI TRẠI 

LINKFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN 
GREENFEED VIỆT NAM 

Trần Đình Bảo 
Dương Thu 
Hương 

5.1 KẾT LUẬN 

Qua thời gian theo dõi gà thí nghiệm từ 1 đến 14 tuần tuổi và trên cơ sở 
phân tích kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi sơ bộ rút ra kết luận sau: 

5.1.1. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà Ri lai GF268 trong hệ thống chăn 

nuôi gia công của Công Ty  GREENFEED Việt Nam rất tốt, rất khoa học 
tạo môi trường hết sực thuận lợi để gà Ri lai GF268 có điều kiện phát triển. 

Cách thức quản lý đàn gà, sử dụng thuốc chặt chẽ làm tăng hiệu quả chăn 

nuôi giảm rủi ro. 

5.1.2 Tỷ lệ nuôi sống của gà Ri lai GF268  
Gà Ri lai GF268 khi kết thúc chu kỳ nuôi có tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 

93,34%. Điều này chứng tỏ gà có khả năng thích nghi cao, hoàn toàn có thể 

triển khai rộng vào nuôi trong các nông hộ theo hướng chăn nuôi công 
nghiệp. 

5.1.3 Sinh trưởng tích lũy của gà Ri lai GF268 

Trong điều kiện nuôi nhốt hoàn toàn tại nước ta, gà Ri lai GF268 có khối 
lượng trung bình khi xuất chuồng ở tuần thứ 14 đạt 2205g. 

5.1.4 Khả năng chuyển hóa thức ăn của gà Ri lai GF268 

Gà Ri lai GF268 có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt, chỉ số FCR của cả 



giai đoạn là 1,77 

5.1.5 Hiệu quả kinh tế 
Nuôi gà Ri lai GF268 mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 12240 đầu gà ban 

đầu qua 14 tuần nuôi, xuất bán với giá 50000 đồng/ kg thì lãi nhận được là 

145.960.000  đồng cho 12240 con. 

Từ kết quả trên cho thấy gà Ri lai GF268 là giống siêu thịt cho năng suất 
thịt rất cao. Bên cạnh đó có thể thấy quy trình chăn nuôi gia công từ phía 

công ty CP GREENFEED Việt Nam là rất tốt tạo điều kiện thuật lợi cho gà 

phát triền tối đa. 

134.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 
SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI LAI 

F1(LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG DUROC 

NUÔI TẠI MNS FARM NGHỆ AN 

Nguyên Như 
Phong 

Phạm Kim 
Đăng 

- Tuổi phối giống lần đầu: 240,43 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu: 355,52 ngày 

- Thời gian mang thai: 114,99 ngày 

- Thời gian cai sữa: 23,66 ngày 
- Thời gian chờ phối: 4,30 ngày 

- Khoảng cách lứa đẻ: 143,12 ngày 

- Số lứa đẻ/nái/năm: 2,55 lứa 
- Số con sơ sinh/ổ: 13,97 con 

- Số con sơ sinh sống/ổ: 12,83 con 

- Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 92,55% 
- Số con để nuôi/ổ: 12,76 con 

- Số con cai sữa/ổ: 12,11 con 

- Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 95,03% 

- Khối lượng sơ sinh/con: 1,28 kg 
- Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,36 kg 

- Khối lượng cai sữa/con: 6,24 kg 

- Khối lượng cai sữa/ổ: 75,49 kg 
- Thời gian cai sữa: 23,66 ngày 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai 

nuôi tại trang trại là 5,38 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

135.  NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI GF24 PHỐI VỚI LỢN 
ĐỰC GF399(PIC) NUÔI TẠI TRẠI 

CÔNG TY GREENFEED - XÃ 

HÙNG TIẾN– HUYỆN KIM BÔI - 
TỈNH HÒA BÌNH 

Nguyễn Khắc 

Trung 

Phạm Kim 

Đăng  

Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái GF24 nằm trong giới hạn bình 
thường của giống: tuổi phối giống lần đầu là 216,20; thời gian mang thai là 

114,49ngày; tuổi đẻ lứa đầu 371,25 ngày; khoảng cách lứa đẻ 142,39 ngày. 

 Năng suất sinh sản của GF24  đạt kết quả tốt: Số con sơ sinh/ổ trung bình 
đạt 14,11 con/ổ. Tỷ lệ SS sống 93,65 %. Số con cai sữa/ổ trung bình đạt 

11,83 con/ổ. Tỷ lệ nuôi sống 96,75 %. Khối lượng cai sữa/con trung bình 

đạt 6,80kg. 



Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 qua các lứa đẻ có xu hướng tăng dần, 

đạt cao nhất ở lứa 2,3 và giảm ở lứa 4. 
Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa là 5,00 kg 

136.  

Đánh giá sức sản xuất của đàn gà thịt 

thương phẩm Ri lai GF268 (♂ Lương 

Phượng x ♀ Sasso) nuôi tại trại gà 
thịt Linkfarm – Công ty TNHH 

LINKFARM, Phù Ninh, Phú Thọ 

Phạm Thị Hậu Đặng Thái Hải  

Qua thời gian theo dõi trên đàn gà lai (♂ LP x ♀ S) và trên cơ sở phân tích 

kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi sơ bộ rút ra kết luận sau: 

ü Tỷ lệ nuôi sống từ 0 – 14 tuần tuổi đạt 94,24%. Điều này chứng tỏ gà có 
khả năng thích nghi cao, hoàn toàn có thể triển khai rộng vào nuôi trong các 

nông hộ theo hướng chăn nuôi công nghiệp. 

ü Khối lượng cơ thể của đàn gà nuôi 14 tuần tuổi trung bình toàn đàn đạt 
2150,6g/con, trong đó gà trống đạt 2692,8g/con và gà mái đạt 1608,4g/con. 

ü Tăng trọng trung bình đạt 21,6g/con/ngày. Sinh trưởng tuyệt đối cao nhất 

đạt 33,8g/con/ngày ở 4-5 tuần tuổi và sinh trưởng tương đối cao nhất ở tuần 

1 đạt 91,2% và giảm nhanh ở những tuần sau. 
ü Lượng thức ăn tiêu tốn trung bình là 59,55 g/con/ngày và hiệu quả chuyển 

hóa thức ăn là 2,84 kg thức ăn/kg tăng trọng. 

ü Chỉ số sản xuất tuần tuổi 14 đạt 525,6 => thời điểm xuất bán gà hợp lý. 
Từ kết quả trên cho thấy gà lai (♂ LP x ♀ S) là giống thịt lông màu cho 

năng suất thịt cao. Quy trình chăn nuôi của trại tương đối tốt, đáp ứng được 

nhu cầu cơ bản của đàn gà. Quy trình vệ sinh phòng bệnh đã được áp dụng 
vào chăn nuôi hạn chế dịch bệnh xảy ra, tuy nhiên điều kiện chuồng trại 

không cho phép nuôi riêng trống và mái dẫn đến độ đồng đều của đàn gà 

không cao. Gà mắc một số bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp nhưng không 

gây ra thiệt hại về kinh tế quá lớn. Từ đó có thể thấy quy trình chăn nuôi gà 
từ phía Công ty TNHH LINKFARM là rất tốt, khoa học tạo môi trường hết 

sực thuận lợi để gà có điều kiện phát triển. 

137.  

Đánh giá năng suất sinh sản của gà 
Liên Minh dòng mái thế hệ 3 từ 20 

đến 37 tuần tuổi 

Nguyễn Thúy 

Hậu 
Bùi Hữu Đoàn 

Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sinh sản của đàn gà Liên Minh thế 

hệ 3 như sau: 
          Đàn gà Liên Minh sản xuất đẻ trứng đầu ở 20,3 tuần tuổi; đẻ 5% ở 

21,9 tuần tuổi và đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 32 tuần tuổi đạt 47,36%; gà đẻ bói, 

đạt 5% sớm hơn và tuổi đẻ đỉnh cao là tương đương so với gà Liên Minh 
thế hệ 1 

• Năng suất trứng và chất lượng nguồn gen sử dụng của gà Liên Minh thế 

hệ III đều tương đương với thế hệ I, cụ thể: NST đạt 39,23 quả/mái/37 tuần 
tuổi. 

• Tiêu tốn thức ăn/10 trứng trung bình là 4,34kg/10 trứng. 

• Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng gà Liên Minh đều đạt tiêu chuẩn trứng 



ấp: 

        + Khối lượng trứng trung bình là 51,45 g 
        + Tỷ lệ lòng đỏ là 32,6% 

        + Tỷ lệ lòng trắng là 56,4% 

       + Tỷ lệ vỏ trứng là 11% 

        + Chỉ số hình dạng là 1,34 
        + Đơn vị Haugh là 87,56% 

• Kết quả ấp nở 

                 + Tỷ lệ trứng có phôi/trứng ấp  đạt 95,29%. 
                 + Tỷ lệ trứng nở/trứng có phôi đạt 82,5% 

                 + Tỷ lệ trứng nở/trứng ấp là 78,45%. 

                 + Tỷ lệ gà con loại 1/ tổng gà nở đạt 94,55%. 

138.  

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG 

1,0% CHẾ PHẨM VNUA-VP18 

ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 

LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ AI 
CẬP LAI 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Lê Việt 

Phương 

1. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-42 tuần tuổi với các mức 1,0% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 

đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng. 

2. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-42 tuần tuổi với các mức 1,0% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 

đến tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng.  

3. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-42 tuần tuổi với các mức 1,0% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu: khối lượng trứng, hình dạng trứng, độ dày vỏ trứng, tỷ lệ 

vỏ, tỷ lệ lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ trứng, chỉ số lòng đỏ.  

4. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-42 tuần tuổi với các mức 1,0% trong thức ăn cải thiện  màu lòng đỏ, 

tăng lên 1,1 điểm.  

5. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-42 tuần tuổi với các mức 1,0% trong thức ăn làm giảm hàm lượng 

cholesterol 15,68% trong trứng. 

139.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA 
VỊT GRIMAUD NUÔI TẠI TRẠI 

ĐỒNG TIẾN CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN  MAVIN - DUCKFARMS 

NGUYỄN 

HƯƠNG LAN 
Hà Xuân Bộ 

1. Khả năng sinh sản của vịt Grimaud nuôi tại trại đạt mức khá với tỷ lệ đẻ 

và năng suất trứng đạt 82,12% và 5,75 quả/mái/tuần.  
Tỷ lệ trứng giống đạt cao với 96,26% và tỷ lệ trứng loại thải thấp với 

2,61%. 

Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng đạt mức trung bình với 2,58kg thức ăn. 
Khối lượng trứng đạt 84,76 g, tỷ lệ giữa lòng trắng và lòng đỏ đạt 1,47% và 

chỉ số hình dạng đạt 1,40. 

Tỷ lệ trứng có phôi đạt mức cao với 98,83% và tỷ lệ ấp nở đạt 88,01%. 



2. Tình hình dịch bệnh: Đàn vịt thường mắc một số bệnh như bệnh viêm 

đường sinh dục với tỷ lệ mắc và tỷ lệ khỏi lần lượt là 2,4% và 85,42%. Hội 
chứng tiêu chảy với tỷ lệ mắc và tỷ lệ khỏi lần lượt là 3,3% và 86,36%. 

140.  

ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN 

THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH 
TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 

LƯỢNG THỊT CỦA LỢN GIAI 

ĐOẠN 30KG-XUẤT BÁN 

Nguyễn Xuân 

Thọ 
Vũ Đình Tôn 

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN 

CỦA LỢN THÍ NGHIỆM 

Khả năng sinh trưởng của lợn giai đoạn từ 30kg – xuất bán được thể hiện 
qua bảng 4.5. 

Bảng 4.5. Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn 

giai đoạn 30kg – xuất bán 
Giai đoạn Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 P 

30kg – 60kg Khối lượng bắt đầu (kg/con) 30,44 ± 0,50 31,25 ± 0,66 31,13 

± 0,87 NS 

Thời gian nuôi (ngày) 40  
Khối lượng kết thúc (kg/con) 65,06a ± 1,15 60,59b ± 0,84 61,29b ± 0,91 * 

ADG (g/con/ngày) 865,63a ± 29,67 733,44b ± 28,28 754,06b ± 23,71 * 

FCR (kg TĂ/kg tăng KL) 2,25 2,62 2,47  
61kg – xuất bán Khối lượng bắt đầu (kg/con) 65,06a ± 1,15 60,59b ± 0,84 

61,29b ± 0,91 * 

Thời gian nuôi (ngày) 65  
Khối lượng kết thúc (kg/con) 117,88a ± 0,69 108,75c ± 1,10 112,63b ± 1,02 

*** 

ADG (g/con/ngày) 812,50a ± 14,96 740,96b ± 17,80 789,81a ± 13,86 * 

FCR (kg TĂ/kg tăng KL) 2,96 3,29 3,07  
30kg – xuất bán Khối lượng bắt đầu (kg/con) 30,44 ± 0,50 31,25 ± 0,66 

31,13 ± 0,87 NS 

Thời gian nuôi (ngày) 105  
Khối lượng kết thúc (kg/con) 117,88a ± 0,69 108,75c ± 1,10 112,63b ± 1,02 

*** 

ADG (g/con/ngày) 832,74a ± 5,28 738,10b ± 13,35 776,19c ± 6,43 *** 

FCR (kg TĂ/kg tăng KL) 2,67 3,03 2,85  
Ghi chú : Trong cùng một hàng, các chỉ tiêu mang chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05.  

Giai đoạn 30kg – 60 kg 
Các chỉ tiêu về khối lượng bắt đầu và thời gian nuôi là không có sự khác 

nhau ở 3 lô (P>0,05). Khối lượng bắt đầu thí nghiệm của lô CT1 cao nhất là 

31,25kg/con, sau đó đến lô CT2 là 31,13kg/con và thấp nhất ở lô ĐC là 



30,44 kg/con tuy nhiên không có sai khác về mặt thống kê.  

Khối lượng kết thúc và tăng khối lượng trung bình/ ngày (ADG) của lợn ở 
giai đoạn 30kg-60kg có sự khác nhau đáng kể ở 3 lô TN (P<0,05), tuy 

nhiên không có sự khác nhau ở lô CT1 và lô CT2. Khối lượng kết thúc của 

lợn ở lô CT1 và lô CT2 lần lượt là 60,59kg/con và 61,29 kg/con, lô ĐC cao 

hơn là 65,06 kg/con. Tăng khối lượng trung bình/ ngày có sự khác nhau rõ 
rêt giữa lô ĐC và 2 lô TN (P<0,05) nhưng không có sự khác nhau giữa lô 

CT1 và lô Ct2 (P>0,05). ADG đạt cao nhất ở lô ĐC là 865,63 g/con/ngày, 

sau đó đến lô CT1 và lô CT2 lần lượt là 733,44 và 754,06 g/con/ngày.  
Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng của lợn đạt thấp nhất ở lô ĐC là 2,25 

kg, sau đó đến lô CT1 và lô CT2 lần lượt là 2,62 và 2,47kg. Tác giả Lê Thị 

Mến (2016) đã làm thí nghiệm bổ sung bột tỏi vào khẩu phần với hàm 
lượng 0,04% thì tiêu tốn thức ăn của lợn giai đoạn 30-60kg là 2,41kg (Theo 

Lê Thị Mến và cs. (2016)). Như vậy, kết quả theo dõi về tiêu tốn thức ăn ở 

thí nghiệm này là cao hơn tác giả trên.  

Giai đoạn 61kg – xuất bán 
  Cùng thời gian nuôi, có sự khác nhau về khối lượng bắt đầu, khối lượng 

kết thúc và tăng khối lượng trung bình/ ngày ở các lô TN (P<0,05). Khối 

lượng bắt đầu TN của lợn ở giai đoạn này có sự khác nhau đáng kể ở 3 lô 
(P<0,05), song không có sự khác nhau giữa lô CT1 và lô CT2 (P>0,05). 

Khối lượng bắt đầu đạt cao nhất là ở lô ĐC (65,06 kg/con), sau đó đến lô 

CT1 và lô CT2 lần lượt là 60,59 kg/con và 61,29 kg/con.  

Khối lượng kết thúc có sự khác nhau đáng kể ở 3 lô thí nghiệm (P<0,05). 
Khối lượng xuất bán của lợn ở lô ĐC đạt cao nhất là 117,88 kg, sau đó đến 

lô CT2 là 112,63 kg và thấp nhất ở lô CT1 là 108,75 kg.  

       Chỉ tiêu tăng khối lượng trung bình/ ngày (ADG) có sự khác nhau ở 3 
lô (P<0,05), không có sự khác nhau giữa lô DDC và lô CT2 (P>0,05). Tăng 

khối lượng trung bình hàng ngày cao nhất lở lô ĐC (812,50 g/ngày), sau 

đến lô CT2 (789,81 g) và thấp nhất là lô CT1 (740,96 g/ngày) (Bảng 4.5). 
Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng của lợn thấp nhất ở lô ĐC là 2,96 kg; 

sau đó đến lô CT1 và lô CT2 lần lượt là 3,29 kg và 3,07 kg. Theo Lê Thị 

Mến và cs. (2016) đã chỉ ra khi bổ sung tỏi với hàm lượng 0,04% vào khẩu 

phần ăn của lợn thì tiêu tốn thức ăn của lợn giai đoạn 60 – xuất bán là 2,73 
kg. Như vậy, kết quả theo dõi về tiêu tốn thức ăn ở thí nghiệm này là cao 

hơn so với tác giả trên. Điều này có thể do thí nghiệm kết thúc ở khối lượng 

lợn lớn hơn nên mức tiêu tốn thức ăn sẽ cao hơn. 



Giai đoạn 30kg – xuất bán 

Chỉ tiêu về khối lượng bắt đầu, thời gian nuôi là không khác nhau giữa 3 lô 
(P>0,05). Khối lượng kết thúc và tăng khối lượng trung bình có sự khác 

nhau rõ rệt ở 3 lô (P<0,05).  

Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng của lợn thấp nhất ở lô ĐC là 2,67 kg; 

sau đó đến lô CT1 và lô CT2 lần lượt là 3,03kg và 2,85kg (Hình 4.1). Theo 
Trương Văn Hiểu và cs. (2012), khi nuôi lợn L x Y bằng khẩu phần thức ăn 

tự trộn từ bột cá, tấm gạo, cám gạo, ngô, bột đậu nành rang cho FCR tương 

đương với lô sử dụng hỗn hợp đậm đặc và thức ăn công nghiệp.  
  

Hình 4.1. Tỷ lệ chuyển hóa thức ăn (FCR) của lợn trong các lô TN giai 

đoạn 30kg – xuất bán 
 

Tăng khối lượng trung bình/ ngày có sự khác nhau rõ rệt ở 3 lô (P<0,05). 

Tăng khối lượng trung bình/ ngày đạt cao nhất là ở lô ĐC (832,74 

g/con/ngày), sau đó đến lô CT1 và lô CT2 lần lượt là 738,10 g/con/ngày và 
776,19 g/con/ngày (Bảng 4.5, Hình 4.2).  

  

Hình 4.2. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung thảo dược đến tăng khối lượng 
trung bình (g/con/ngày) của lợn thịt từ giai đoạn 30 kg – xuất bán 

 

Theo Vũ Đình Tôn và cs. (2019), khi cho lợn ăn khẩu phần thức ăn tự phối 

trộn thì tăng khối lượng trung bình là 700 g/con/ngày. Khi bổ sung bột tỏi 
vào khẩu phần ăn của lợn thịt ở mức 0,2% thì tăng trọng tuyệt đối của lợn 

đạt 736 g/con/ngày (Nguyễn Thị Kim Loan và cs. (2010)). Như vậy, kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi là tương đương với kết quả nghiên cứu của 
các tác giả khác.  

Như vậy, lợn được nuôi bằng thức ăn công nghiệp có khối lượng xuất bán, 

tăng khối lượng cao hơn và tiêu tốn thức ăn (FCR) thấp hơn so với lợn nuôi 
bằng thức ăn tự phối trộn có bổ sung thảo dược. Tuy nhiên, chi phí thức ăn 

công nghiệp/ kg tăng khối lượng lợn cao hơn chi phí mua nguyên liệu thức 

ăn tự phối trộn.  

4.4. NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN THÍ NGHIỆM 
Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của lợn sử dụng thức ăn tự phối trộn 

có bổ sung thảo dược và sử dụng thức ăn công nghiệp qua theo dõi mổ khảo 

sát, phân tích được kết quả ở bảng 4.6 và 4.7. 



Bảng 4.6. Năng suất thịt của lợn thí nghiệm 

n = 3, Mean ± SE 
Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 P 

KL giết mổ (kg/ con) 116,33a ± 1,86 105,33b ± 1,92 106,83b ± 3,24 * 

Tỉ lệ thịt móc hàm (%) 80,32 ± 0,89 80,76 ± 2,04 80,51 ± 2,75 NS 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 70,65 ± 2,88 71,46 ± 0,55 70,45 ± 1,64 NS 
Tỉ lệ nạc (%) 62,05 ± 1,73 62,17 ± 1,15 62,68 ± 1,54 NS 

Dày mỡ lưng (mm) 16,52a ± 0,34 12,25b ± 0,84 13,52b ± 0,85 * 

Ghi chú : Trong cùng một hàng, các chỉ tiêu mang chữ cái khác nhau thì sai 
khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05.  

Qua bảng 4.6 cho thấy, có sự khác nhau về khối lượng giết mổ và độ dày 

mỡ lưng giữa 3 lô (P<0,05). Khối lượng giết mổ có sự khác nhau giữa 3 lô, 
tuy nhiên không có sự khác nhau giữa lô CT1 và lô CT2 (P>0,05). Khối 

lượng giết mổ cao nhất ở lô ĐC là 116,33 kg/con, sau đó đến lô CT1 và lô 

CT2 lần lượt là 105,33 kg/con và 106,83 kg/con.  

Chỉ tiêu về tỷ lệ thịt móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ nạc là không có sự khác 
nhau giữa 3 lô (P>0,05). Theo Nguyễn Thị Phương và cs. (2018) cho biết 

lợn nuôi bằng khẩu phần ăn tự phối trộn có sử dụng (ngô, mạch, cám gạo, 

khô đậu tương…) có khối lượng giết mổ từ 93-95 kg thì cho tỷ lệ thịt móc 
hàm và tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 77-78 % và 70 %. 

Độ dày mỡ lưng có sự khác nhau giữa lô ĐC và 2 lô TN (P<0,05) tuy nhiên 

không có sự khác nhau giữa lô CT1 và lô CT2 (P>0,05). Độ dày mỡ lưng 

của lợn ở lô ĐC là cao nhất (16,52 mm), sau đó đến lô CT1 và CT2 lần lượt 
là 12,25 mm và 13,52 mm.  

Bảng 4.7. Chất lượng thịt của lợn thí nghiệm 

n = 3, Mean ± SE 
Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 P 

pH 45 phút 6,29 ± 0,07 6,44 ± 0,05 6,30 ± 0,06 NS 

pH 24 giờ 5,57 ± 0,01 5,47 ± 0,06 5,53 ± 0,02 NS 
Tỉ lệ mất nước CB 24h 30,87a ± 1,05 28,62ab ± 0,47 26,65b ± 0,20 * 

Độ dai thịt lúc 24 giờ (N) 43,66 ± 1,62 46,43 ± 1,91 45,44 ± 2,18 NS 

L* (Lightness) 54,40 ± 1,67 56,14 ± 2,14 57,12 ± 2,07 NS 

a* (Redness) 13,71 ± 0,43 13,15 ± 1,21 12,55 ± 0,33 NS 
b* (Yellowness) 6,63 ± 0,09 7,02 ± 0,09 6,31 ± 0,18 NS 

Ghi chú : Trong cùng một hàng, các chỉ tiêu mang chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05.  



Từ bảng 4.7 cho thấy không có sự khác nhau về độ pH, độ dai và màu sắc, 

độ sáng của thịt ở các lô thí nghiệm (P>0,05). Song có sự khác nhau về tỷ lệ 
mất nước chế biến 24h giữa các lô thí nghiệm (CT1 và CT2) so với lô ĐC 

(P<0,05). 

Tỉ lệ mất nước chế biến thấp nhất ở lô CT2 là 26,65%, sau đó đến lô CT1 

và lô ĐC lần lượt là 28,62% và 30,87%. Tuy nhiên, độ dai của thịt 24h đạt 
cao nhất ở lô CT1 (46,43N), sau đó đến lô lô CT2 và thấp hơn ở lô CT1.  

Chỉ tiêu về màu sắc (L*, a*, b*) không có sự sai khác thống kê giữa các lô 

thí nghiệm (P > 0,05). Chỉ tiêu màu sắc (L*, a*, b*) cao nhất là lô CT2 rồi 
đến lô CT1 và lô ĐC.  Độ sáng của thịt cao có thể là do trong cơ thăn có 

thêm mỡ giắt làm màu sắc thịt sáng hơn. 

Từ các kết quả đánh giá trên cho thấy, khi bổ sung thảo dược vào thức ăn tự 
phối trộn giúp làm cải thiện năng suất và chất lượng thịt lợn so với lợn nuôi 

bằng thức ăn công nghiệp nhất là chất lượng cảm quan. Thịt ở lô CT1 và lô 

CT2 khi luộc có mùi thơm, vị ngọt, nước luộc trong và đặc biệt không có 

bọt vẩn đục khi luộc.  
4.5. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ THỨC ĂN/ KG TĂNG KHỐI LƯỢNG LỢN 

Để biết được hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi thì khâu ước tính chi phí thức 

ăn rất quan trọng do chi phí thức ăn chiếm đến 75% tổng các chi phí trong 
chăn nuôi. Chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng của lợn giai đoạn 30kg – 

xuất bán thể hiện qua bảng 4.8.  

Bảng 4.8. Ước tính chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng lợn 

giai đoạn 30kg – xuất bán 
ĐVT: Vnđ 

Chỉ tiêu ĐC CT1 CT2 

Giá 1 kg thức ăn GĐ1 12.000 9.264 9.494 
Giá 1 kg thức ăn GĐ2 12.000 9.169 9.399 

Chi phí TĂ/kg tăng KL GĐ1 27.000 24.273 23.452 

Chi phí TĂ/kg tăng KL GĐ2 35.520 30.166 28.854 
Chi phí TĂ/kg tăng KL 31.260 27.219 26.153 

 

Giá thức ăn của lô ĐC là như nhau ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (12.000 

Vnđ), trong khi đólô CT1 và lô CT2 có chi phí thức ăn/ kg thức ăn thấp 
hơn, dao động từ 9.169-9.494 Vnđ. Chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng cả 

giai đoạn thấp nhất ở lô CT2 là 26.153 Vnđ, sau đó đến lô CT1 là 27.219 

Vnđ và chi phí thức ăn cao nhất là ở lô ĐC (31.260 Vnđ).  



 

  
Hình 4.3. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng lợn giai đoạn 30kg-xuất bán 

 

Lô ĐC sử dụng thức ăn công nghiệp có hiệu quả sử dụng thức ăn cao nhất, 

khả năng tăng khối lượng / ngày cao hơn so với lô CT1 và CT2; FCR thấp 
hơn tuy nhiên chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng cao hơn. Lô sử dụng thức 

ăn tự phối trộn kết hợp thảo dược ở CT1 và CT2, các chỉ tiêu có xu hướng 

thấp hơn nhưng chi phí thức ăn/ kg tăng khối lượng thấp hơn. Ngoài ra, khi 
bổ sung thảo dược ở mức 2,0% cho chi phí thức ăn để tạo ra 1 kg tăng khối 

lượng là thấp nhất.  

141.  

Ảnh hưởng của bổ sung 2% chế 

phẩm VNUA – VP 18 đến năng suất 
và chất lượng trứng của gà đẻ Ai Cập 

lai. 

Nguyễn Dương 
Thùy Trang 

Lê Việt 
Phương 

1. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

từ 19-42 tuần tuổi với mức 2,0% trong thức ăn không làm ảnh hưởng đến tỷ 
lệ đẻ, năng suất trứng. 

2. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

từ 19-42 tuần tuổi với mức 2,0% trong thức ăn không làm ảnh hưởng đến 
tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng. 

3. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

từ 19-42 tuần tuổi với các mức 2,0% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 
đến các chỉ tiêu: khối lượng trứng, hình dạng trứng, độ dày vỏ trứng, tỷ lệ 

vỏ, tỷ lệ lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ trứng, chỉ số lòng đỏ. 

4. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

từ 19-42 tuần tuổi với mức 2,0% trong thức ăn cải thiện tích cực màu lòng 
đỏ, tăng lên 3,05-3,35 điểm. 

5. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

từ 19-42 tuần tuổi với mức 2,0% trong thức ăn làm giảm 21,82%  hàm 
lượng cholesterol trong trứng. 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG CỦA GÀ LIÊN MINH 
THẾ HỆ 3 GIAI ĐOẠN TỪ MỚI 

NỞ ĐẾN 16 TUẦN TUỔI 

Vũ Đức Thắng 
Nguyễn Hoàng 
Thịnh 

Trên cơ sở các kết quả thu được của nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra một 

số kết luận bước đầu như sau: 

- Tỉ lệ nuôi sống trung bình của gà Liên Minh:  
+ Giai đoạn từ 0 đến 7 tuần tuổi: 98.61% 

+ Giai đoạn từ 8 đến 16 tuần tuổi: 

Dòng trống: 94.28% 
Dòng mái: 92.95%  

- Khả năng sinh trưởng của gà Liên Minh : 

+ Sinh trưởng tích lũy trung bình sau 16 tuần: dòng trống là 1763.84g/con 



và gà mái 1441.6g/con  

+ Sinh trưởng tương đối trung bình chung từ tuần thứ nhất đến tuần 8 là 
34.44%, sinh trưởng tương đối trung bình từ tuần 8 đến tuần 16 của dòng 

trống là 13.377 %  và dòng mái là 11.079%. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối trung bình đến 8 tuần tuổi là70.95g/con/tuần sau 8-

16 tuần tuổi trung bình : dòng trống là 140.26g/con/tuần , dòng mái là 
94.44g/con/tuần  

- Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của gà Liên Minh  : 

Giá trị FCR trung bình trong thời gian 8 tuần đạt 2.40kg TĂ/kg tăng trọng  
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“Năng suất sinh sản của lợn nái F1 
(Landrace × Yorkshire) phối với đực 

Duroc tại trang trại Mây Đoàn – xã 

Cẩm Hoàng – huyện Cẩm Giàng – 
tỉnh Hải Dương” 

Phùng Thị Thu 
Huyền 

Hà Xuân Bộ 

1. Lợn nái F1(LxY) có các chỉ tiêu sinh lý sinh dục bình thường với tuổi 

phối lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu đạt các giá trị lần lượt 230,10; và 344,93 ngày 

2. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1(LxY) phối với đực 

Duroc nuôi tại trại lợn Mây Đoàn đạt mức cao với số con đẻ ra đạt 14,37 
con, số con đẻ ra còn sống đạt 13,47 con, số con cai sữa đạt 12,83 con, khối 

lượng sơ sinh/con đạt 1,45kg, tỷ lệ sơ sinh sống đạt 94,09%, khối lượng sơ 

sinh/ổ đạt 19,57kg, tỷ lệ sống đến cai sữa 97,16%, khối lượng cai sữa/con 
đạt 6,52kg và khối lượng cai sữa/ổ đạt 84,09kg. 

3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 

với đực Duroc thấp ở lứa 1, tăng dần và cao nhất ở lứa 4. Sự biến động của 
các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LY) trong nghiên cứu này 

phù hợp với quy luật sinh sản chung theo lứa đẻ. 

4. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái F1 (LY) 

nuôi tại trang trại Mây Đoàn đạt mức thấp với 5,07 kg. 
5. Một số bênh thường gặp ở nái: viêm tử cung (20%), viêm vú (5%), tiêu 

chảy (5%). Một số bệnh thường mắc ở lợn con theo mẹ: tiêu chảy (43%), 

viêm phổi (7,2%), viêm khớp (1,6%). 
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ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI F1 

(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI BIÊN 

SAO,  HUYỆN TÂN YÊN , TỈNH 

BẮC GIANG 

Phan Việt 

Hoàng 

Nguyễn Chí 

Thành 

Trên cơ sở phân tích các kết quả thu được khi theo dõi năng suất sinh sản 
và tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái F1(LxY) nuôi tại trang trại Biên 

Sao, chúng tôi có thể đưa ra một số kết luận như sau : 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản: 
- Tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc cho 

năng suất sinh sản tương đối cao: 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt : 11,67 con. 
+ Số con cai sữa/ổ đạt : 11,03 con. 

+ Khối lượng sơ sinh/con đạt : 1,41 kg. 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 16,41 kg. 



+ Khối lượng cai sữa/con đạt : 6,70 kg. 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt : 73,65 kg. 
+ Số lứa đẻ/nái/năm                                : 2,44 lứa. 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản biến động qua các lứa đẻ, cụ thể: thấp 

nhất ở lứa 1, các lứa tiếp theo tăng dần, đạt cao và ổn định ở các lứa 3, 4. 

Chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn cai sữa 
Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái lai F1(L×Y) 

đạt 5,81 kg. 

Chỉ tiêu về tình hình dịch bệnh tại trang trại 
Trong thời gian thực tập ở trại, không có trường hợp nào mắc bệnh truyền 

nhiễm. Lợn nái thường mắc các bệnh về sinh sản như: viêm vú, viêm tử 

cung, viêm khớp nhưng tỷ lệ viêm tử cung sau khi sinh của lợn nái là cao 
nhất. 

Lợn con thường hay mắc bệnh như: tiêu chảy, viêm da, viêm khớp, viêm 

phổi nhưng hội chứng tiêu chảy có tỷ lệ mắc cao nhất ở lợn con theo mẹ.  
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 

GÀ LAI F1 (ĐÔNG TẢO x LƯƠNG 
PHƯỢNG) NUÔI BẰNG THỨC ĂN 

TỰ PHỐI TRỘN CÓ BỔ SUNG 

THẢO DƯỢC GIAI ĐOẠN 6 - 13 
TUẦN TUỔI 

Nguyễn Mỹ 

Uyên 
Vũ Đình Tôn 

1. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA ĐÀN GÀ THÍ NHHIỆM 
Đàn gà thì nghiệm nuôi từ 6 đến 13 tuần tuổi đạt tỉ lệ nuôi sống 100% ở tất 

cả các lô. Trong chăn nuôi gia cầm, khối lượng cơ thể là một chỉ tiêu kỹ 

thuật quan trọng. Sinh trưởng tích lũy là sự tích lũy sinh khối của con vật từ 
lúc sơ sinh đến thời điểm quan sát. Đây cũng chính là khối lượng của chính 

con vật tại thời điểm đo. Để đánh giá sinh trưởng tích lũy của gà trống lai 

F1(DTLP), tiến hành cân đo khối lượng gà trống lai F1( DTLP) từ 6 đến 13 

tuần tuổi. 
Bảng 4.2. Sinh trưởng tích lũy của gà trống F1(DTLP) từ 6-13 tuần tuổi 

n=60; ĐVT: gam/con; Means ± SE 

Tuần tuổi Công thức thức ăn 
Đối chứng Lô 1 Lô 2 

6 952,06 ±0,71 950,45 ±4,72 951,83 ±3,38 

7 1.171,85b±2,91 1.187,83ab±4,75 1.195,83ab±4,77 

8 1.409,50b±2,91 1.432,82a±4,06 1.439,27a±4,85 
9 1.667,97b±3,87 1.701,38a±4,48 1.708,80a±4,98 

10 1.941,67b±2,96 1.983,78a±5,26 1.992,37a±5,28 

11 2.179,00b±4,29 2.252,13a±5,02 2.261,03a±4,79 
12 2.410,32b±4,63 2.503,11a±5,60 2.511,96a±5,48 

13 2.632,47b±4,75 2.732,87a±5,04 2.742,53a±5,42 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai 



khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05. 

Kết quả theo dõi khối lượng gà trống lai F1(DTLP) qua các tuần thí nghiệm 
được trình bày ở bảng 4.2. Khối lượng trung bình của gà ở cả 3 lô đều tăng 

dần qua các tuần tuổi, điều đó là phù hợp với quy luật sinh trưởng và phát 

triển của vật nuôi. Ở tuần 6 không có sự sai khác giữa 3 lô  thí nghiệm về 

khối lượng (p>0,05). Từ 7 tuần tuổi (tuần thứ hai thí nghiệm) thì sinh 
trưởng tích luỹ thay đổi, đồng thời chênh lệch giữa 3 lô thí nghiệm bắt đầu 

khác nhau.  

 
Sinh trưởng tích lũy của gà trống lai F1(Đông Tảo x Lương Phượng) ở tuần 

6 không có sự sai khác giữa 3 lô thí nghiệm (p>0,05), tuy nhiên từ tuần 7 

đến tuần 13 sự chênh lệch đã bắt đầu thể hiện rõ (p< 0,05. Theo Nguyễn 
Văn Duy và cs. 2020 ở tuần tuổi thứ 8 khối lượng trung bình gà lai F2 

(3/4Đông Tảo x 1/4Lương Phượng) đạt được là 830,29g, gà Tiên Yên đạt 

877,8g (Nguyễn Đình Tiến và cs. 2020). Như vậy kết quả trong thí nghiệm 

này đạt cao hơn. Điều này có thể là do trong thí nghiệm hoàn toàn là gà 
trống nên tăng trưởng nhanh. Đến tuần tuổi 12, gà đạt trung bình 2475,13g , 

cao hơn các giống gà bản địa: gà Móng 1150,5g (Nguyễn Thị Thu Hiền, 

2012), gà Đông Tảo cùng tuần tuổi 1562,58g (Ngô Văn Quốc, 2015), gà 
Lương Phượng 2318,68g (Phan Văn Hiếu, 2012) và các giống gà lai Chọi 

đạt 2102,09g (Phùng Văn Cảnh, 2014). Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ 

sung hỗn hợp thảo dược gồm đơn kim, hoàn ngọc và quế trong khẩu phần 

thức ăn đã cải thiện khả năng sinh trưởng của đàn gà thí nghiệm so với lô 
đối chứng không bổ sung. Theo Yang & cs. (2015) cho biết sau 21 ngày bổ 

sung bột đơn kim trong khẩu phần thức ăn đã cải thiện khả năng sinh 

trưởng của gà so với lô đối chứng không bổ sung. Theo Memon & cs. 
(2020), đơn kim bổ sung vào khẩu phần thức ăn nuôi gà sinh trưởng có tác 

dụng kháng khuẩn đặc biệt là trong điều trị bệnh cầu trùng từ đó cải thiện 

khả năng sinh trưởng của gà. Theo Giang (2005), lá cây hoàn ngọc có các 
hợp chất ethyl acetate và n-butanol có tác dụng diệt vi khuẩn gram âm như 

Salmonella typhi 158, Shigella flexneri và Escherichia coli. Theo Bedford 

(2000), các sản phẩm thảo dược và sản phẩm phytogenic có thể kiểm soát 

sự phát triển của các vi khuẩn trong ruột non của gà từ đó góp phần cải 
thiện khả năng sinh trưởng. 

Sinh trưởng tuyệt đối là chỉ tiêu quan trọng đánh giá sự tăng lên về khối 

lượng cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định và được tính bằng 



g/con/ngày. Để đánh giá khả năng tăng trọng của gia cầm trong một ngày 

người ta sử dụng đến giá trị sinh trưởng tuyệt đối để giúp người chăn nuôi 
quyết định thời gian giết thịt hợp lí. Sinh trưởng tuyệt đối của gà trống lai 

F1(DTLP) được trình bày trong bảng 4.3. 

 

Bảng 4.3. Sinh trưởng tuyệt đối của gà trống F1(DTLP) giai đoạn 6-13 tuần 
tuổi 

n=60; ĐVT: gam/con/ngày; Means ± SE 

Tuần tuổi Công thức thức ăn 
Đối chứng Lô 1 Lô 2 

6-7 32,71b±0,39 33,63a±0,27 33,93a±0,49 

7-8 32,52b±0,21 33,44a±0,27 34,07a±0,24 
8-9 36,48b±0,28 37,78a±0,20 37,83a±0,32 

9-10 38,87b±0,33 40,90a±0,43 41,11a±0,22 

10-11 35,95b±0,36 36,37a±0,19 38,39a±0,33 

11-12 33,32b±0,24 35,08a±0,38 35,20a±0,35 
12-13 31,39b±0,28 32,44a±0,27 32,90a±0,15 

Ghi chú: Các chỉ tiêu trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05. 
Bảng 4.3 cho thấy sinh trưởng tuyệt đối của gà lai đạt cao nhất từ tuần 8 

đến tuần 11 và có xu thế giảm từ tuần tuổi tiếp theo. Sự sai khác về độ sinh 

trưởng tuyệt đối của gà lai giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê ở các 

tuần 7 đến 13 (p < 0,05). Theo biểu đồ cho thấy, ở tuần tuổi khác nhau mức 
sinh trưởng tuyệt đối khác nhau, đạt đỉnh cao vào tuần 10. Ở các tuần, độ 

sinh trưởng tuyệt đối bình quân của gà ở lô 1 và lô 2 là cao hơn ở lô ĐC (p 

< 0,05).  
 

Sinh trưởng tuyệt đối của gà ở các lô đều có xu hướng tăng dần từ 7 đến 10 

tuần tuổi, sau đó có xu hướng giảm dần. Theo Nguyễn Văn Duy & cs. 
(2020), sinh trưởng tuyệt đối của gà lai 3/4ĐT x 1/4LP có xu hướng tăng 

dần từ 1-11 tuần tuổi sau đó giảm dần, ở 13 tuần tuổi sinh trưởng tuyệt đối 

của gà trống (3/4ĐT x 1/4LP) đạt trung bình 26,32 gam/con/ngày. 

Sinh trưởng tương đối ở các nghiên cứu đều có dạng theo chiều giảm dần 
trong giai đoạn 6-13 tuần tuổi. Kết quả được trình bày ở bảng 4.4 và hình 

4.3 

Bảng 4.4. Sinh trưởng tương đối của gà trống F1(DTLP) từ 6-13 tuần tuổi 



n=60; ĐVT: %; Means ± SE 

Tuần tuổi Công thức thức ăn 
Đối chứng Lô 1 Lô 2 

6-7 21,23b±0,23 22,29a±0,20 22,61a±0,28 

7-8 17,79b±0,12 18,58a±0,17 18,48a±0,14 

8-9 16,93a±0,11 17,21a±0,08 17,18a±0,15 
9-10 14,67b±0,14 15,23a±0,16 15,28a±0,08 

10-11 12,11b±0,11 12,67a±0,07 12,64a±0,12 

11-12 9,98b±0,07 10,52a±0,11 10,54a±0,09 
12-13 8,81a±0,08 8,82a±0,08 8,80a±0,04 

Ghi chú: Các chỉ tiêu trong cùng tuần tuổi và trong cùng một hàng mang 

chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05. 
Khác với sinh trưởng tích lũy và sinh trưởng tuyệt đối, sinh trưởng tương 

đối của 2 lô thí nghiệm có sự đồng đều cao. Tốc độ sinh trưởng tương đối 

(bảng 4.3) cho thấy cả 3 lô gà đều có quy luật sinh trưởng bình thường, độ 

sinh trưởng tương đối giảm dần theo tuổi và có sự sai khác giữa các lô. 
Theo Nguyễn Thị Phương và cs. (2017), sinh trưởng tương đối của gà trống 

H’Mông tại 7 tuần tuổi là 22,20%, sau đó giảm dần đến tuần tuổi 12 là 

9,3%. Kết quả theo dõi về sinh trưởng tương đối của gà trống F1(LPDT) là 
tương đồng với kết quả  nghiên cứu của tác giả trên. 

 

2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ CHI PHÍ CHĂN NUÔI 

Đàn gà thí nghiệm được phân lô, cho ăn tự do và cân lượng thức ăn sáng 
thứ  4 mỗi tuần sử dụng nhằm theo dõi khối lượng thức ăn mỗi lô tiêu tốn, 

từ đó xác định được tiêu tốn và hiệu quả sử dụng thức ăn của mỗi lô từ đó 

tính được Tiêu tốn thức ăn/con và Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của 
đàn gà. 

Bảng 4.5.  Hiệu quả sử dụng thức ăn của gà thí nghiệm 

Tuần tuổi Công thức thức ăn 
Đối chứng Lô 1 Lô 2 

Lượng TĂ/con/ngày  

(g) FCR Lượng TĂ/con/ngày 

(g) FCR Lượng TĂ/con/ngày 
(g) FCR 

6-7 86,67 2,65 86,43 2,57 86,86 2,56 

7-8 96,90 2,98 87,62 2,62 103,57 3,04 



8-9 113,10 3,10 110,71 2,93 121,43 3,21 

9-10 121,67 3,13 124,76 3,05 127,86 3,11 
10-11 128,33 3,57 126,19 3,47 122,86 3,20 

11-12 139,29 4,18 131,90 3,76 139,05 3,95 

12-13 145,00 4,62 145,00 4,47 142,14 4,32 

6-13 118,70 3,46 116,08 3,27 120,53 3,34 
 

Kết quả bảng 4.5 cho thấy từ tuần thứ 1 cho đến tuần thứ 7, hệ số chuyển 

hóa thức ăn (FCR) của gà ở lô ĐC cao hơn so với gà ở lô 1 và lô 2. Bổ sung 
hỗn hợp thảo dược đã cải thiện được hiệu quả chuyển hoá thức ăn của gà so 

với lô đối chứng không bổ sung. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với 

kết quả nghiên cứu của Kamel (2001) cho biết khi bổ sung hỗn hợp 
phytogenic vào khẩu phần thức ăn sẽ cải thiện khả năng tiêu hoá từ đó cải 

thiện hiệu quả sử dụng thức ăn của gà. Theo Tabak & cs. (1999) trong quế 

có các hoạt chất carvacrol và cinnamaldehyde có tác dụng cải thiện khả 

năng tiêu hoá hở gà. Kết quả của nghiên cứu này cũng tương đồng với kết 
quả nghiên cứu của Jamroz. D & cs. (2003) khi bổ sung tinh dầu quế vào 

khẩu phần thức ăn đã cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn của gà sinh trưởng. 

Ước tính chi phí chăn nuôi của đàn gà thí nghiệm được trình bày trong bảng 
4.6. 

 

Bảng 4.6. Ước tính chi phí cho 1 kg gà của các công thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐVT Mức chi 
Chi phí nuôi gà từ 1 ngày – 6 tuần tuổi đồng/con 32.122 

Giai đoạn thừ 6 tuần tuổi đến xuất bán Đối chứng Lô 1 Lô 2 

Nội dung chi  
Lượng thức ăn tiêu tốn kg/con 5,82 5,69 5,91 

Giá thức ăn đồng/kg 8.638,00 8.988,00 9.338,00 

Chi thức ăn đồng/con 50.273,16 51.141,72 55.187,58 
Chi thú y đồng/con 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Mua trấu độn chuồng đồng/con 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Chi điện đồng/con 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Khấu hao chuồng trại đồng/con 457 457 457 
Chi nhân công chăm sóc đồng/con 3.750 3.750 3.750 

Chi nhân công trộn cám đồng/con 1.458 1.458 1.458 

Tổng chi 104.060,16 104.928,72 108.974,58 



Khối lượng xuất bán kg/con 2,63 2,73 2,74 

Chi phí cho tạo ra 1 kg gà xuất bán đồng/con 39.566,60 38.435,43 
39.711,74 

 

Chi phí nuôi gà từ 1 ngày đến 6 tuần tuổi trung bình là 32.122 đồng/con, 

trong giai đoạn này gà được nuôi cùng quy trình, cùng loại thức ăn vì vậy 
chi phí giữa các lô là như nhau. Ở giai đoạn nuôi thí nghiệm từ 6 đến 13 

tuần tuổi các chi phí gồm: chi thú y; chi phí mua trấu độn chuồng; chi điện 

thắp sáng, chi khấu hao chuồng trại và chi nhân công là không có sự khác 
nhau giữa các lô. Chi phí để sản xuất ra 1 kg gà ở thời điểm xuất bán thấp 

nhất là ở lô 1 là 38.435,43 đồng/kg, sau đó đến lô đối chứng là 39.566,60 

đồng/kg và lô 2 là 39.711,74 đồng/kg.  Như vậy có thể thấy lô 1 bổ sung 
1% hỗn hợp thảo dược có hiệu quả chăn nuôi gà tốt hơn lô đối chứng và lô 

2 bổ sung 2% hỗn hợp thảo dược. 

3. NĂNG SUẤT THỊT CỦA GÀ THÍ NGHIỆM 

Năng suất thịt của đàn gà thí nghiệm được trình bày trong bảng 4.7. 
Bảng 4.7. Năng suất thịt của gà thí nghiệm 

n=3 

Chỉ tiêu ĐVT Công thức thức ăn  
Đối chứng Lô 1 Lô 2 

Khối lượng sống gam 2.650,00b± 28,86 2743,33a±6,66 2743,33a±26,03 

Khối lượng thân thịt gam 1995,89b± 18,77 1995,06a±10,60 

1979,85ab±23,10 
Tỉ lệ thân thịt % 72,29± 0,10 72,72±0,35 72,16±0,15 

Khối lượng mề gam 40,76±0,97 46,50±2,79 44,45±2,84 

Tỉ lệ mề % 1,53±0,05 1,69±0,11 1,62±0,11 
Khối lượng thịt lườn gam 335,24b±1,85 341,27ab±2,86 347,71a±1,19 

Tỷ lệ thịt lườn % 17,50±0,13 17,10±0,08 17,56±0,21 

Khối lượng thịt đùi gam 544,03c±1,73 552,97b±0,86 559,71a±2,67 
Tỉ lệ thịt đùi % 28,40±0,30 27,71±0,13 28,28±0,43 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai 

khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05 

Qua bảng 4.7 cho thấy Tỉ lệ thân thịt của lô 1 cao hơn so với lô ĐC và lô 2. 
Khối lượng thân thịt, khối lượng thịt lườn và khối lượng thịt đùi của lô 2 

cao hơn lô 1 và ĐC. Ở lô thí nghiệm tỷ lệ thịt đùi cao hơn lô ĐC. Có thể 

thấy bổ sung hỗn hợp thảo dược đã cải thiện năng suất thịt của đàn gà thí 



nghiệm và không có ảnh hưởng đến tỉ lệ các loại thịt ngoại trừ tỉ lệ mề. 

Theo Hussein (2018), khi bổ sung bột quế trong khẩu phần thức ăn đã cải 
thiện tỉ lệ thịt đùi và thịt lườn của gà so với lô đối chứng không bổ sung bột 

quế. Cũng theo Al-Kassie (2009) bổ sung tinh dầu quế trong khẩu phần 

thức ăn đã cải thiện đáng kể năng suất của thịt gà so với lô đối chứng không 

bổ sung.  

146.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI 

F1(LANDRACE × YORKSHIRE ) 
PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI TRẠI HÙNG LINH THUỘC 

XÃ VIỆT HÙNG -  HUYỆN ĐÔNG 
ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

LÊ ĐĂNG 

SƠN 

Trần Bích 

Phương 

-Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của  đàn lợn nái lai F1 (Landrace x 

Yorkshine): 

Tuổi động dục lần đầu 199,6 ngày, tuổi phối lần đầu 241,6 ngày, tuổi đẻ lứa 
đầu 355,7 ngày, thời gian cai sữa 22,84 ngày, khoảng cách lứa đẻ 141,77 

ngày, số lứa/nái/năm 2,57 lứa. 

-Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản 

Số con đẻ ra/ổ 13,11 con, số con đẻ ra con sống/ổ 12,85 con, số con để nuôi 
12,04 con, tỉ lệ sơ sinh sống 98,12%, số con cai sữa/ổ 11,85 con, tỉ lệ nuôi 

sống đến cai sữa 98,42%, khối lượng sơ sinh/con 1,24 kg, khối lượng sơ 

sinh/ổ 16,21 kg, khối lượng cai sữa/con 6,30 kg; khối lượng cai sữa/ổ 74,62 
kg; số con cai sữa/nái/năm 30,50 con. 

Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa là 5,72 kg. 

147.  

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN 
NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN 

F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 

VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT 

SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1 PHỐI 
VỚI ĐỰC DUROC TẠI CÔNG TY 

TNHH MTV GIỐNG VẬT NUÔI 

AMAFARM THÔN ĐỘT HẠ - XÃ 
NAM TÂN -  HUYỆN NAM SÁCH 

- TỈNH HẢI DƯƠNG 

Trịnh Hoàng 
Anh 

Bùi Quang 
Tuấn 

4.1. Hoạt động sản xuất chăn nuôi của trang trại 

4.1.1. Cơ cấu đàn vật nuôi 
Cơ cấu đàn vật nuôi tại trang trại qua các năm được thể hiện qua bảng 4.1 

Bảng 4.1 . Cơ cấu đàn lợn tại trang trại trong 1 năm (2020- 2021) 

Loại 
lợn Giống T4/2020 T7/2021 

n Tỷ lệ 

(%) n Tỷ lệ 

(%) 
Nái F1(L×Y) 390 97,99 360 97,83 

Đực Duroc 8 2,01 8 2,17 

Tổng đàn 398 100 368 100 
4.1.2. Hệ thống chuồng nuôi 

- Trang trại có: 2 chuồng bầu( gồm 7 dãy), 2 chuồng đẻ( mỗi chuồng có 2 

dãy, mỗi dãy 30 ô) và 1 chuồng cai sữa cho lợn con. 
- 

4.2. Quy trình chăn nuôi áp dụng tại trang trại 

4.2.1. Quy trình chăm sóc - nuôi dưỡng lợn nái sinh sản 



a. Nuôi dưỡng 

Khẩu phần ăn của từng loại lợn nái cụ thể như sau: 
- Lợn chờ phối: Nái chờ phối sử dụng thức ăn hỗn hợp XK 160, trung bình 

2,5kg/con/ngày. Ngày cho ăn 2 lần: sáng 6h30; chiều 14h00. Sau khi ăn 

xong xịt máng sạch sẽ và để cho ráo nước 

 
  

Bảng 4.2. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn 

công ty JAPFA Comfeed Việt Nam 
Chỉ tiêu TĂ Lợn nái TĂ Đực giống TĂ lợn con 

Kỳ I Kỳ II Ngày 105-Nuôi con Khai thác Tập ăn Cai sữa 

Giai đoạn sử dụng 1-84 (ngày) 85-104 (ngày) 21 (ngày) 50kg- phối SS-21 
ngày 21-28 ngày 

Loại cám XK150S XK160S XK160 Milac B XK110 

Đạm tối thiểu (%) 14,5 17,0 16,0 19,0 19,0 

NLTĐ tối thiểu (kcal/kg) 2900 3200 3150 3300 3250 
Xơ thô tối đa (%) 10,0 8,0 6,0 3,0 5,0 

Ca (%) 0,6-1,4 0,6-1,4 0,8-1,2 0,65-1,0 0,75-0,1 

P (%) 0,5-1,2 0,5-1,2 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 
Độ ẩm tối đa (%) 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

 

Bảng 4.3. Lượng thức ăn cho lợn đực giống và lợn nái 

Loại lợn Loại Thức ăn Lượng thức ăn/con/ngày 
Đực khai thác XK160 2,5 - 3,5 

Nái hậu bị chờ phối XK150S 3 

Nái nuôi con XK160S 5 - 6,5 
Nái chửa kì I XK150S 2 – 2,5 

Nái chửa kì II XK150S 2,5 – 3,5 

Lợn con tập ăn MilacB Tăng dần ( rất ít – 0,2) 
 

b. Chăm sóc 

Lợn nái chờ phối: 

Bảng 4.4. Lịch tiêm phòng vacxin cho đàn lợn tại trang trại 
Vacxin, hóa dược Tuổi lợn (ngày) Phòng bệnh và công dụng Cách sử dụng 

Liều lượng (ml/con) 

Đực hậu bị Highly Pathogenic PRRS vaccine 147 Phòng bệnh tai xanh 



Tiêm bắp 2 

Bio-L TCHC 154 Phòng bệnh dịch tả Tiêm bắp 2 
Nái hậu bị Highly Pathogenic PRRS vaccine 186 Phòng bệnh tai xanh lần 1 

Tiêm bắp 2 

Bio-L TCHC 193 Phòng bệnh dịch tả lần 1 Tiêm bắp 2 

Aftogen 200 Phòng bệnh lở mồm long móng lần 1 Tiêm bắp 2 
Parvo virus vaccine + JE 207 Phòng bệnh parvo lần 1 + viêm não Nhật Bản 

lần 1 Tiêm bắp 2 

Bio-L TCHC + Auskipra 214 Phòng bệnh dịch tả lần 2 + giả dại lần 1 Tiêm 
bắp 2 

Aftogen 221 Phòng bệnh lở mồm long móng lần 2 Tiêm bắp 2 

Highly Pathogenic PRRS vaccine 228 Phòng bệnh tai xanh lần 2 Tiêm bắp 
2 

Parvo virus vaccine + JE 235 Phòng bệnh parvo lần 2 + viêm não Nhật Bản 

lần 2 Tiêm bắp 2 

Auskipra 242 Phòng bệnh giả dại lần 2 Tiêm bắp 2 
Dufamec 249 Phòng và tẩy ký sinh trùng Tiêm bắp 2 

Nái mang thai Highly Pathogenic PRRS vaccine Mang thai 56 ngày Phòng 

bệnh tai xanh Tiêm bắp 2 
Aftogen Mang thai 70 ngày Phòng bệnh lở mồm long móng Tiêm bắp 2 

Nái sinh sản Highly Pathogenic PRRS vaccine 7 ngày sau đẻ Phòng bệnh 

tai xanh Tiêm bắp 2 

Bio-L TCHC 14 ngày sau đẻ Phòng bệnh dịch tả Tiêm bắp 2 
Auskipra 18 ngày sau đẻ Phòng bệnh giả dại Tiêm bắp 2 

Parvo virus vaccine 21 ngày sau đẻ Phòng bệnh parvo Tiêm bắp 2 

JE + Dufamec Ngày cai sữa Phòng bệnh viêm não Nhật Bản + tẩy ký sinh 
trùng Tiêm bắp 2 

Đực giống Bio-L TCHC Định kỳ tháng 3 + tháng 9 Phòng bệnh dịch tả 

Tiêm bắp 2 
Aftogen Định kỳ tháng 4 + tháng 8 + tháng 12 Phòng bệnh lở mồm long 

móng Tiêm bắp 2 

Highly Pathogenic PRRS vaccine Định kỳ tháng 4 + tháng 8 + tháng 12 

Phòng bệnh tai xanh Tiêm bắp 2 
JE Định kỳ tháng 3 + tháng 9 Phòng bệnh viêm não Nhật Bản Tiêm bắp 2 

Lợn con RespiSure 7 Phòng bệnh do VK Mycoplasma gây ra lần 1 Tiêm 

bắp 2 



RespiSure 14 Phòng bệnh do VK Mycoplasma gây ra lần 2 Tiêm bắp 2 

Ingelvac circo flex 18 Chống còi cọc Tiêm bắp 2 
Highly Pathogenic PRRS vaccine 21 Phòng bệnh tai xanh lần 1 Tiêm bắp 2 

Bio-L TCHC 35 Phòng bệnh dịch tả lần 1 Tiêm bắp 2 

Lợn choai đực Aftogen 42 Phòng bệnh lở mồm long móng lần 1 Tiêm bắp 2 

JE 49 phòng bệnh viêm não Nhật Bản lần 1 Tiêm bắp 2 
Bio-L TCHC 63 Phòng bệnh dịch tả lần 2 Tiêm bắp 2 

Aftogen 70 Phòng bệnh lở mồm long móng lần 2 Tiêm bắp 2 

JE 77 Phòng bệnh viêm não Nhật Bản lần 2 Tiêm bắp 2 
 

  

4.3 Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace × Yorkshine) 
4.3.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái  

Kết quả khảo sát về một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của nái F1(L×Y) nuôi 

tại trang trại Amafarm được trình bày ở bảng 4.5 

Bảng 4.5. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái  F1(L×Y) 
Chỉ tiêu N Mean ±  SE CV (%) 

Tuổi động dục lần đầu (ngày) 50 195.40 ±  1.02 3.69 

Tuổi phối lần đầu (ngày) 50 231.74  ± 2.12 6.46 
Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 50 345.82 ± 2.11 4.32 

Thời gian mang thai (ngày) 50 114.08 ±  0.08 0.53 

Thời gian cai sữa (ngày) 50 22.2 ± 0.107 3.41 

Thời gian chờ phối (ngày) 50 7.64 ± 0.142 13.16 
Khoảng cách giữa 2 lứa (ngày) 50 143.92± 0.21 1.02 

4.3.2. Năng suất sinh sản của đàn lợn nái 

Kết quả về khả năng sinh sản chung của lợn nái F1(L×Y) phối với lợn đực 
Duroc của trang traị được trình bày ở bảng 4.6. 

 

148.  
NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
LỢN NÁI F1 (LANDRACE X 

YORKSIDE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC  TẠI TRẠI NGUYỄN VĂN 
NGUYỆT, THƯỢNG LAN, VIỆT 

YÊN, BẮC GIANG 

Lê Thị Huế Trần Hiệp 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 KẾT LUẬN 
Qua thời gian theo dõi năng suất sinh sản của lợn nái F1 (L x Y) phối với 

đực Duroc nuôi tại trang trại nái Nguyễn Văn Nguyệt, chúng tôi có một số 

kết luận sau: 
5.1.1 Đặc điểm sinh lí sinh dục của lợn nái F1( L x Y ) với đực Duroc nuôi 

tại trại 

- Tuổi phối giống lần đầu là: 213,32 ngày 



- Tuổi đẻ lứa đầu là: 329,32 ngày 

- Thời gian mang thai là: 115,7 ngày 
- Thời gian động dục trở lại là: 5,15 ngày 

- Khoảng cách lứa đẻ là: 141,99 ngày 

- Số lứa đẻ/nái/năm là: 2,57 lứa 

5.1.2 Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (L x Y) phối với đực Duroc nuôi tại 
trại 

Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (L x Y) phối với đực Duroc nuôi tại trại 

đạt kết quả tương đối tốt, cụ thể: 
- Số con sinh ra/ ổ và số con cai sữa trên ổ lần lượt là: 13,37 con và 11,915 

con. 

- Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con lần lượt là: 1,4668kg và 
5,4698kg. 

- Tỷ lệ sơ sinh sống và tỷ lệ sống đến cai sữa lần lượt là: 91,8% và 

98,093%. 

5.1.3 Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (L x Y) phối với đực Duroc nuôi tại 
trại qua các lứa đẻ 

- Số con sơ sinh sống/ổ tăng dần từ lứa 1 đến lứa 5 là: 11,675; 13; 13,675; 

14,125; 14,375 
- Số con cai sữa/ổ thấp nhấp ở  lứa 1 là 10,875, cao nhất ở lứa 5 lần lượt là: 

12,8 

- Khối lượng sơ sinh/con qua các lứa là tương đương nhau, dao động từ 

1,435kg tới 1,4975kg 
- Khối lượng cai sữa/con cũng tương đương nhau, thấp nhất ở lứa 3 và cao 

nhất ở lứa 1. Khối lượng cai sữa/con 5 lứa lần lượt là: 5,515; 5,4925; 

5,4103; 5,4375; 5,4925. 
5.1.4 Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái và lợn con theo mẹ 

- Đàn lợn nái thường mắc một số bệnh: viêm tử cung, viêm vú và hiện 

tượng, đây là các bệnh dễ gặp nhưng tỷ lệ khỏi bệnh cao trên 75% 
- Đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy, viêm khớp với tỷ lệ 

mắc là 26,67%, 4,57%. Tỷ lệ điểu trị khỏi lần lượt là 85% và 85,7%. 

5.2 KIẾN NGHỊ 

Phát triển tổ hợp nái lai F1 (LxY) phối với đực Duroc để có năng suất sinh 
sản cao và tạo ra con lai 3 máu nuôi thương phẩm. 

Có chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng lợn nái hợp lý, để lợn phát triển bình 

thường, có thể trạng cân đối, lợn nái không quá béo, quá gầy, nâng cao hiệu 



quả giảm chi phí tối đa trong chăn nuôi. 

Theo dõi cụ thể để có sự điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý nhằm cải thiện 
chất lượng đàn con, giảm tiêu tốn thức ăn trên 1 kg lợn cai sữa để nâng cao 

hiệu quả kinh tế. 

Cần nâng cao ý thức tổ chức của công nhân trong việc cách li, giữ gìn vệ 

sinh và phòng dịch cho trang trại. Tiến hành điều trị kịp thời cho lợn mắc 
bệnh 

Tu sửa và lắp ghép đầy đủ một số trang thiết bị, vật tư của chuồng trại để cơ 

sở hạ tầng được hoàn thiện hơn. 

149.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ 

DỤNG THỨC ĂN CỦA VỊT 
GRIMAUD NUÔI TẠI TRẠI VỊT 

GIỐNG THUỘC CÔNG TY CP 

MAVIN DUCKFARM VIỆT NAM 
Ở THÁI HƯNG- THÁI THỤY- 

THÁI BÌNH 

Bùi Văn Dũng 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Từ những kết quả nghiên cứu trên đàn vịt Grimaud thương phẩm chúng tôi 

đưa ra một số kết luận sau: 

Ø Vịt Grimaud nuôi công nghiệp trong điều kiện chuồng kín có tỷ lệ nuôi 

sống đạt mức cao với 96,98%.  
Ø Vịt Grimaud có khả năng sinh trưởng nhanh với khối lượng cơ thể trung 

bình đạt 3309,5 g/con lúc  45 ngày tuổi; Sinh trưởng tuyệt đối trung bình cả 

giai đoạn 1 – 45 ngày tuổi đạt 72,44 g/con/ngày 
Ø Lượng thức ăn thu nhận bình quân giai đoạn 1 – 45 ngày là 

165,34g/con/ngày 

Ø Hiệu quả sử dụng thức ăn: tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng của 
vịt Grimaud nuôi công nghiệp trong điều kiện chuồng kín đạt là 2,28 kg 

TĂ/1kg tăng khối lượng. 

Ø Hiệu quả kinh tế khi nuôi vịt Grimaud công nghiệp trong điều kiện 

chuồng kín đạt khá cao. Sơ bộ hạch toán khi nuôi 8000 con vịt Grimaud từ 
1 – 45 ngày tuổi lãi được 223 679 545 đồng, tương ứng lãi 27 960 

đồng/con. 

150.  

ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT 
SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI  

(YORKSHIRE X LANDRACE) 

ĐƯỢC PHỐI VỚI ĐỰC DUROC 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI Ở XÃ BA 

TRẠI - HUYỆN BA VÌ -  HÀ NỘI” 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm  

Lê Việt 

Phương 

Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi xin đưa ra một số kết luận 

sau: 
·Chỉ tiêu về khả năng sinh sản: 

Đàn lợn nái F1(LxY) nuôi tại trang trại mang các đặc điểm sinh dục bình 

thường của giống: 
-    Tuổi động dục lần đầu: 219,80 ngày 

-Tuổi phối giống lần đầu: 240,80 ngày 

-Tuổi đẻ lứa đầu: 355,80 ngày 
-Thời gian mang thai: 114,75 ngày 

-Thời gian cai sữa: 20,92 ngày 

-Thời gian chờ phối: 6,75 ngày 



-Khoảng cách lứa đẻ: 142,43 ngày 

-Số lứa đẻ/nái/năm: 2,56 lứa 
·Chỉ tiêu về năng suất sinh sản: 

-Số con sơ sinh/lứa: 11,20 con 

-Số con sơ sinh sống/lứa: 10,85 con 

-Tỷ lệ sơ sinh sống/lứa: 97,10% 
-Số con để nuôi/lứa: 10,74 con 

-Số con cai sữa/lứa: 10,54 con 

-Tỷ lệ nuôi sống /lứa: 98,05% 
-Khối lượng sơ sinh/con: 1,5 kg 

-Khối lượng sơ sinh/lứa: 16,80 kg 

-Khối lượng cai sữa/con: 5,98 kg 
-Khối lượng cai sữa/lứa: 62,96 kg 

·Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con  cai sữa 

FCR cai sữa = 5,85 kg 

151.  

Khả năng sinh sản của nái F1 

(Landrace*Yorkshire) phối với đực 
Duroc tại trang trại. 

Vũ Thị Thuỷ 
Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

Ø Một số chỉ tiêu về sinh lý sinh dục 
• Tuổi phối giống lần đầu: 240.68 ngày 

• Tuổi đẻ lứa đầu: 355.08 ngày 

• Thời gian mang thai: 114.95 ngày 
• Thời gian cai sữa: 21.89 ngày 

• Thời gian chờ phối; 5.648 ngày 

• Khoảng cách lứa đẻ: 142.49 ngày 

• Số lứa đẻ/nái/năm: 2.56 lứa 
Ø Đối với các chỉ tiêu về khả năng sinh sản 

    Đàn lợn nái L x Y nuôi tại trang trại mang các đặc điểm sinh dục bình 

thường của giống. Tuổi đẻ lứa đầu là 355.08 ngày. Thời gian mang thai là 
114.95 ngày. Thời gian cai sữa và tuổi phối giống lần đầu: lần lượt là 21.89 

ngày và 240.68 ngày. Khoảng cách lứa đẻ là 142.49 ngày.  

Ø Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản  

• Số con sơ sinh/ổ: 11.9 con 
• Số con sơ sinh sống/ổ: 11.36 con 

• Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 95.99% 

• Số con để nuôi/ổ: 11.33 con 
• Số con cai sữa/ổ: 10.76 con 

• Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 95.734% 

• Khối lượng sơ sinh/con 1.444 kg 



• Khối lượng sơ sinh/ổ: 17.05 kg 

• Khối lượng cai sữa/con: 6.23 kg 
• Khối lượng cai sữa/ổ: 66.75 kg 

 Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của tổ hợp L x Y nhìn chung ở lứa 1 là 

thấp nhất, tăng dần ở các lứa sau  

Ø Chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa 
Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lơṇ cai sữa trong nghiên cứu của chúng 

tôi là 5.46 kg 

152.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  F1(LANDRACE × 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI  ĐỰC 
DUROC NUÔI TẠI TRẠI THANH 

LỊCH, XÃ BA TRẠI – HUYỆN BA 

VÌ –HÀ NỘI 

Tống Thị Hằng Hà Xuân Bộ 

1. Lợn nái F1 (LxY) có các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục bình thường với tuổi 
động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu đạt các giá trị lần 

lượt 221,95; 241,50 và 357,65 ngày. 

2. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LxY) đạt mức cao với 

số con đẻ/ổ đạt14,95 con, số con còn sống đạt 14,49 con, tỉ lệ sơ sinh 
sống/ổ: 97,21%, số con để nuôi/ổ đạt 14,49 con, số con cai sữa/ổ đạt 13,40 

con, tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa/ổ đạt 92,83%, khối lượng sơ sinh/con đạt 

1,50 kg, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 20,15kg, khối lượng cai sữa/con đạt 
5,95kg và khối lượng cai sữa/ổ đạt 79,82kg. 

3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 

với đực Duroc nhìn chung ở lứa 1 là thấp nhất, tăng dần ở các lứa sau và 
cao nhất ở lứa 3, 4 và bắt đầu giảm ở lứa 5, 6. Sự biến động của các chỉ tiêu 

về năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LY) trong nghiên cứu này phù hợp 

với quy luật sinh sản chung theo lứa đẻ. 

4. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái F1 (LY) 
nuôi tại trang trại Thanh Lịch đạt mức thấp với 5,11 kg. 

153.  “QUY TRÌNH NUÔI DƯỠNG VÀ 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ SINH 

DỤC CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 
(LANDRACE X YORKSHIRE) 

HẬU BỊ NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

Ở LAM CỐT – TÂN YÊN – BẮC 
GIANG” 

Bùi Thanh 

Huyền 
Đặng Thái Hải  

Đàn lợn được nuôi theo đúng quy trình kĩ thuật của công ty Greenfeed trại 

được cung cấp đầy đủ từ con giống đến quy trình chăn nuôi 
Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản trên đàn lợn nái hậu bị: 

- Tuổi động dục lần đầu là 152,03 ngày 

- Tuổi phối giống lần đầu là 202,95. 

154.  KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN 

LỢN NÁI F1 (LANDRCE X 

YORKSHIRE) ĐƯỢC PHỐI VỚI 
ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRẠI 

ÔNG NGUYỄN HỒNG THANH, 

Đặng Đức Đài Đặng Thái Hải 

Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi xin đưa ra một số như sau:  

    * Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai  

Ø Tuổi phối giống lần đầu: 224 ngày  
Ø Tuổi đẻ lứa đầu: 351,2  ngày 

Ø Thời gian mang thai: 115,04 ngày 



THÔN THANH NIÊN, XÃ MINH 

BẢO, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, 
TỈNH YÊN BÁI 

Ø Thời gian cai sữa: 22,995  ngày  

Ø Thời gian chờ phối: 5,7  ngày  
Ø Khoảng cách lứa đẻ: 142,71 ngày 

Ø Số lứa đẻ/nái/năm: 2,4  lứa  

* Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản  

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thế như sau:  
Ø Số con đẻ/: 12,47 con 

Ø Số con còn sống sau 24h: 11,97 con  

Ø Ti lệ sơ sinh sống/ô: 96,67 % 
Ø Số con để nuôi/ô: 12,19 con 

Ø Số con cai sữa/ố: 11,48 con  

Ø Ti lệ nuôi sống/ố: 94,22% 
Ø Khối lượng sơ sinh/con: 1,0783 kg  

Ø Khối lượng sơ sinh/ổ: 13,16 kg  

Ø Khối lượng cai sữa/con: 6,25 kg  

Ø Khối lượng cai sữa/ổ: 71,73 kg  
* Tiêu tồn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa  

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai nuôi 

tại trang trại là 5,63 kg thức ăn/1kg lợn con cai sữa.  
Kết luận: Khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 

được phối với đực Duroc nuôi tại trại là tương đối tốt. 

155.  

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT 
SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 

(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

Nguyễn Văn 

Cường 
Bùi Hữu Đoàn 

Trên cơ sở các kết quả thu được trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra 

một số kết luận như sau: 
- Lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc được nuôi tại trại có chỉ tiêu về 

năng suất sinh sản tương đối tốt với các chỉ tiêu năng suất cụ thể là: Tuổi 

động 
dục lần đầu (ngày): 213,78 ngày. Tuổi phối giống lần đầu : 235,62 ngày. 

Tuổi đẻ 

lứa đầu (ngày): 351,08 ngày. Thời gian mang thai: 115,50 ngày. Số con sơ 

sinh/ổ (con) : 13,56 con. Số con sơ sinh sống/ổ (con) : 12,26 con. Tỷ lệ sơ 
sinh 

sống (%) : 91,58%. Khối lượng sơ sinh/con (kg) : 1,51kg. Khối lượng sơ 

sinh/ổ 
(kg) : 16,252 kg.. Số con cai sữa/ổ (con): 11,80 con. Tỉ lệ nuôi sống đến cai 

sữa (%): 96,46 %. Khối lượng cai sữa/ổ (kg): 82,19 kg. Khối lượng cai 

sữa/con (kg): 6,998 kg. Số lứa/nái/năm: 2,374. Số con cai sữa/nái/năm: 



28,01(con). 

- Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(LxY) thấp ở lứa 1, tăng 
dần ở lứa 2 và cho năng suất cao nhất ở lứa 4, lứa 5 và lứa 6 năng suất sinh 

sản 

giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định. 

- Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 Kg lợn con cai sữa ở nái F1 (L×Y) phối 
với đực Duroc tiêu tốn 5,084kg. 

- Hạch quả kinh tế/nái/năm: lợi nhuận 21.625.000đ/nái/năm 

156.  
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG CỦA ĐÀN GÀ LƯƠNG 

PHƯỢNG NUÔI TẠI HỌC VIỆN 

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Ngô Thị 

Quỳnh Chi 
Đinh Thị Yên 

- Tỷ lệ nuôi sống từ 0 - 12 tuần tuổi đạt 94,8%. 
- Khối lượng cơ thể của đàn gà nuôi đến 12 tuần tuổi đạt 2010,45 (g/con) 

- Tăng trọng trung bình đạt 23,54 (g/con/ngày) 

- Lượng thức ăn thu nhận trung bình hằng ngày là 63,50 (g/con/ngày) 

- Hiệu quả chuyển hóa thức ăn từ 0 - 12 tuần tuổi là 2,5 kg thức ăn/kg tăng 
trọng 

157.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI F1 

(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI THANH 

VÂN, HUYỆN TAM DƯƠNG, 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Kiều Chí Hiển 
Bùi Huy 

Doanh 

- Tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc cho       

năng suất sinh sản tương đối cao: 
 + Số con sơ sinh sống/ổ đạt :12,01 con 

+ Số con cai sữa/ổ đạt : 11,36 con. 

+ Khối lượng sơ sinh/con đạt : 1,3 kg.  

+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt         : 15,62 kg. 
+ Khối lượng cai sữa/con đạt : 6,15 kg. 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt         : 69,71 kg. 

       + Số lứa/nái/năm đạt                 : 2,51 lứa 
- Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản biến động qua các lứa đẻ, cụ thể: thấp 

nhất ở lứa 1, các lứa tiếp theo tăng dần, đạt cao và ổn định ở các lứa 3, 4; 

lứa 6 giảm. 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái lai 
F1(L×Y) đạt 5,99 kg. 

158.  

Thực trạng chăn nuôi và khả năng 

sinh trưởng của gà Tiên Yên tại xã 

Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Lê Thị Ninh Vũ Đình Tôn 

Chăn nuôi gà Tiên Yên là lĩnh vực chăn nuôi chính phát triển ở xã Đông 

Ngũ, số lượng gà Tiên Yên năm 2020 là 60.800 con, chiếm 75,06% tổng 
đàn gia cầm trong xã. Gà Tiên Yên từ 1-12 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống đạt 

94,7%. Ở 12 tuần tuổi khối lượng cơ thể đạt 1.444 gam/con (trống thiến), 

đạt 1.459,79 gam/con (trống) và đạt  1.306,30 gam/con (mái). Từ 1- 12 tuần 

tuổi sinh trưởng của gà trống luôn lớn hơn gà mái (P <0,05); giai đoạn từ 7-
12 tuần tuổi khối lượng gà trống và gà trống thiến không có sự khác nhau 

(P >0,05); giá trị sinh trưởng tuyệt đối đạt đỉnh cao ở tuần 9 đạt 23,82 



gam/con/ngày (trống thiến), đạt 23,13 gam/con/ngày (trống) và đạt 19,14 

gam/con/ngày (mái). Từ 1-12 tuần tuổi, gà Tiên Yên thu nhận trung bình 
40,13 gam thức ăn/ngày và mức tiêu tốn thức ăn là 2,43kg thức ăn/kg tăng 

khối lượng cơ thể. 

159.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI 
F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI TRANG TRẠI SƠN 
NAM, HUYỆN SƠN DƯƠNG, 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Phạm Đăng 
Cương 

Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục bình thường với tuổi        động dục lần đầu, 

tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu và khoảng cách lứa đẻ đạt lần lượt 
là: 183,06; 232,22; 346,54; 145,49 ngày. . 

Tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc cho năng 

suất sinh sản tương đối cao. Cụ thê như sau: 
+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt : 12,16 con. 

+ Số con cai sữa/ổ đạt : 11,46 con. 

+ Khối lượng sơ sinh/con đạt : 1,35 kg.  

+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 16,40 kg. 
+ Khối lượng cai sữa/con đạt : 6,40 kg. 

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt : 73,13 kg. 

+ Số lứa/nái/năm đạt                          : 2,53 lứa 
 Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản biến động qua các lứa đẻ, cụ thể: thấp 

nhất ở lứa 1, các lứa tiếp theo tăng dần, đạt cao và ổn định ở các lứa 3, 4; 

lứa 6 giảm. 
 Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái lai 

F1(L×Y) đạt 5,80kg. 

Đàn lợn nái và lợn con theo mẹ tại trại vẫn mắc một số bệnh thông thường 

ở mức độ cá thể và tỷ lệ điều trị khỏi các bệnh tương đối cao. 
 

 

160.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN 

XUẤT THỊT CỦA GÀ TRẮNG 
THƯƠNG PHẨM JAPFA 202 

ĐƯỢC NUÔI TẠI TRẠI GÀ CỦA 

CÔNG TY TNHH JAPFA 
COMFEED VIỆT NAM Ở XÃ 

HƯỚNG ĐẠO – HUYỆN TAM 

DƯƠNG – TỈNH VĨNH PHÚC 

Nguyễn Thế 

Huân 

Phạm Kim 

Đăng 

Phần IV 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
4.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

4.1.1 Tình hình chăn nuôi gia cầm của công ty TNHH Japfa Comfeed Việt 

Nam 
Năm 1996, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đầu tư vào Việt Nam 

bằng hình thức liên doanh với Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam, tới năm 

1999 trở thành công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, mang tên gọi công ty 
TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, trụ sở chính đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đến 

nay, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam là một trong 03 công ty hàng 

đầu Việt Nam hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp 



và chăn nuôi, với hệ thống các trang trại theo mô hình sản xuất, kinh doanh 

gia cầm khép kín, từ trại giống ông bà, trại giống bố mẹ, nhà máy ấp trứng, 
con giống đến chăn nuôi gia công. Hiện tại, công ty TNHH Japfa Comfeed 

Việt Nam phát triển hệ thống rộng khắp với 05 nhà máy đặt tại Vĩnh Phúc, 

Long An, Hòa Bình, Thái Bình, Bình Thuận và hàng ngàn đại lý trên khắp 

cả nước. 
Tại Việt Nam, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam có mô hình chăn 

nuôi khép kín với một danh mục sản phẩm chất lượng và đa dạng. Đặc biệt 

công ty giữ vị trí hàng đầu trong việc chuyên cung cấp gà siêu thịt (gà Japfa 
202). Gà japfa 202 của công ty được nuôi rộng rãi trên khắp các tỉnh thành: 

Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thái Bình..... 

 
4.1.2 Một số thông tin về địa điểm nghiên cứu 

Trại nuôi gà trắng thương phẩm trực thuộc công ty TNHH Japfa Comfeed 

Việt Nam khu vực phía Bắc. Trại được công ty thuê lại của chủ trang trại tại 

địa phương là bà Nguyễn Thị Ngừ,  trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnhVĩnh 
Phúc. Chuồng được xây dựng với mô hình chuồng kín nên chuồng khá là 

mát và đáp ứng cơ bản nhu cầu của đàn gà. 

Cơ cấu tổ chức của trang trại: gồm 1 quản lý vùng, 1 trưởng trại, 1 cơ khí, 2 
công nhân, 2 bảo vệ và 1 sinh viên làm việc tại trại dưới sự quản lí và điều 

khiển của kĩ thuật trại tại khu vực.   

4.2 QUY TRÌNH CHĂN NUÔI 

4.2.1 Quy trình nhập và úm gà 
v Chuẩn bị chuồng nuôi 

- Vệ sinh đường cám 

 Bật đường cám chế độ liên tục để ra hết cám tổn trong đường cám và máng 
cám.Tháo tách rời đường ống dẫn cám lối với silo tổng và silo nhỏ ở trong 

chuồng. Dùng vòi áp lực cao xịt bay bụi cám ở 2 silo. Lấy chổi lúa và khau 

hót nhảy xuống ô chứa silo tổng vệ sinh đáy ô chứa. 
Tháo tách dời đáy lắp cám ở mỗi máng cám bên trong chuồng mang ra 

ngoài ngâm nước rồi lấy rẻ vó cọ sạch tất cả phân, cám, bụi cám rồi mang 

ra phơi khô, đóng vào tải chờ dải chấu xong rồi đóng lại đáy lắp cám. 

Dùng vòi áp lực cao xịt bay phân, bụi cám và chấu dính trên máng cám và 
các khe của máng cám. 

 

- Vệ sinh đường ống nước  



- Dùng chlorin để ngâm đường ống nước, ngâm 2 lần. Lần thứ 1 ngâm 

đường ống nước 200gam Chlorin pha với 100-120 lít nước và ngâm trong 2 
ngày, lần thứ 2 làm tương tự lần 1 và ngâm đường ống nước trong 1 ngày. 

Sau đó xả sạch đường ống bằng máy tạo áp lực nước bằng nước sạch. Dùng 

vòi áp lực cao xịt sạch phân và bụi bặm ở máng cốc, dây giữ đường máng 

nước và thành cốc. Kiểm tra đường nước từ đầu đến cuối xem có hỏng gì 
không. Nếu hỏng báo lên cơ khí để sửa. 

Lưu ý: Nếu đường ống nước đã sạch thì nước chảy ra từ đường ống có màu 

trong như nước đầu vào và không có mùi hôi, máng nước và thành cốc 
không còn dính phân, dây giữ máng uống k còn bụi bặm hay bụi cám. Nếu 

có mùi hôi và cặn bẩn, dính phân hay bui bặm là chưa sạch, cần phải xử lý 

lại.  
- Vệ sinh trần bạt và tường. 

Lấy chổi lúa quét sạch bụi bặm trên trần bạt và xung quanh tường trong 

chuồng gà, quét từ trên xuống dưới từ đầu dàn mát đến cuối quạt hút gió, 

sau đó lấy vòi xịt áp lực cao xịt sạch lại trần bạt và tường, cuối cùng mang 
vôi đá đi tôi vôi rồi dùng chổi chít quét vôi lên tường.  

- Vệ sinh nền chuồng 

+ Sau khi bán hết gà tiến hành dọn sạch chất độn chuồng của lứa nuôi 
trước. Chất độn chuồng được đóng vào bao và có người đến thu mua ngay. 

Sau đó lấy chổi che quét lại nền chuồng, sau đó dùng dây ống nhựa mềm 

rửa qua từ trần bạt, tường, máng ăn, máng nước đến nền mục đích là cho 

bụi bặm bay đi 1 lượt, phân bở ra để rửa chuồng nhanh và sạch, vừa xịt ống 
nhựa mềm vừa quét nền cho nhanh và sạch, sau đó dùng máy áp lực cao xịt 

lại từ trần bạt tường máng ăn, máng nước rồi đến nền chuồng, tiếp chục rắc 

bột giặt,1 chuồng diện tích 1360m2 rắc 5kg bột giặt. Sau đó dùng vòi áp lực 
và ống nhựa mềm rửa lại, vừa xịt vừa quét cho bay mùi hôi và nền chuồng 

sạch. Ngày hôm sau trộn lẫn vôi với sút pha với nước rồi cho vào ô doa 

nhôm sau đó tưới nền chuồng và nền dàn mát, vừa tưới vừa lấy chổi che 
quét cho đều và trắng.Làm khô chuồng bằng quạt hút.  

+ Sau đó trải trấu sạch đều khắp chuồng vào mùa đông trải trấu dày 12 -

15cm, mùa hè thì 5 - 7cm. Phun thuốc sát trùng sau khi trải trấu. Sau đó 

xông chuồng bằng focmalin và KMNO4 với tỷ lệ 10L focmalin + 4kg 
KMNO4 chia ra các thùng để đều trong chuồng (Chú ý tránh bùng và mặt). 

Đóng kín cửa và bịt lỗ thoát rồi để trống chuồng trước hôm nhập gà 1 ngày. 

- Vệ sinh dụng cụ và thiết bị chuồng trại  



Dụng cụ chăn nuôi như: máng ăn, máng uống, bạt, quây, lò…được cọ rửa 

sạch sẽ và ngâm trong dung formaline 5% trong 1 ngày, sau đó được lấy ra 
và đem phơi khô. 

v Chuẩn bị quây úm trước khi vào gà. 

- Tiến hành quây bạt, diện tích quây úm là 10956 con/ 360m2, quay theo 

hình chữ U. Chú ý để trống phần bạt với trần là 10 - 15cm.  
- Chia quây úm thành 3 quây. 

- Chân bạt được chèn kỹ, không hở chân, bạt được căng phẳng để không 

cản trở tốc độ gió (dùng bạt dài hơn chiều cao chuồng từ 30-50cm). 
v Chuẩn bị dụng cụ  

- Khay ăn: máng bẹt, máng xoay (máng baby) 50 con/máng đối với gà nhỏ 

(1-14 ngày tuổi), từ ngày 15 đến xuất bán cho ăn máng tự động, điều chỉnh 
độ cao của máng ăn tự động theo kích cỡ của gà làm sao máng không cao vì 

gà không với tới được hặc nó sẽ nhảy gà sẽ mất đi năng lượng tích tụ, k để 

quá thấp vì ức gà sẽ chạm xuống nền chấu dần dần ức gà bị bết phân xấu 

mã và bị lái buôn ép giá, khó bán. 
- Máng uống: Từ ngày 1-5 ngày tuổi dùng bình đựng nước cho gà uống, 

chú ý khi thay nước cho gà, cọ sạch nhớt, chấu bám trên thành lắp bình và 

trong lòng bình đựng nước, trong thời gian 1-5 ngày tuổi kết hợp cho gà 
uống bình đựng nước và máng uống tự động, từ 6 ngày tuổi bỏ bình đựng 

nước mà chỉ sử dụng máng uống tự động 10 con / 1 núm uống tự động 

- Bạt úm tối thiểu 2 lớp bạt để đảm bảo nhiệt độ cho gà. 

- Khay ăn, máng uống bố trí xen kẽ nhau, phải đủ và đều, tránh để khay ăn 
trực tiếp dưới bóng đèn úm. 

- Có 3 nhiệt kế được đặt tại 3 điểm của chuồng nuôi là đầu, giữa và cuối 

chuồng. Nhiệt kế treo cách nền chấu khoảng 30cm. 
- Máy sưởi bằng gas: Tạo nhiệt độ trong chuồng phù hợp với gà từng ngày 

tuổi. 

- Dụng cụ khác: Như xô, chậu, gáo múc, chổi quét sơn cán vàng.…  
-  

v Chuẩn bị vào gà 

- Trước khi gà về 

Dụng cụ, nước, thức ăn được chuẩn bị sẵn. Đường nước hạ theo tiêu chuẩn 
của gà 1 ngày tuổi (núm uống cao bằng đầu gà con, khoảng 10cm). Quây 

úm đã chuẩn bị xong, nhiệt độ chuồng nuôi khoảng 35-36ºC, độ thông 

thoáng tốt. 



- Khi gà về  

+ Xe gà đến trại được kiểm tra: các loại giấy tờ như phiếu xuất vận chuyển 
gà con thương phẩm, giấy chứng nhận kiểm dịch, kiểm tra giờ đi, giờ đến 

để đảm bảo không có sai xót về khâu vận chuyển giống. 

+ Sau các loại giấy tờ là kiểm tra kẹp chì ở tất cả các chốt trên xe, nhiệt độ 

thùng xe vận chuyển gà, số lượng gà, số lồng gà, có bị xê lệch, đủ hay 
thiếu... so với trên giấy tờ.   

+ Tiếp theo là phân lô và thả gà cho đều các ô, lúc thả gà thả gà từ trong ra 

ngoài để dễ vận chuyển hộp lồng ra ngoài. Thả gà xuống nền thì thả tập 
trung dọc theo đường nước uống.   

+ Cuối cùng nhặt, đếm lại số gà chết và lập biên bản. 

v Quy trình chăm sóc 
Gà Ross 308 (Japfa 202) được nuôi theo phương thức công nghiệp với hệ 

thống chuồng kín. Nền chuồng nuôi có lớp đệm lót, tường xung quanh xây 

bằng xi măng, chuồng có trần là proximang. Trong chuồng có hệ thống 

chống nóng là giàn mát và quạt hút gió, hệ thống chống lạnh là hệ thống 
bạt, đèn sưởi, lò than cho gà. Để đàn gà có thể sinh trưởng và phát triển tốt 

cần đảm bảo tốt 5 yếu tố: nhiệt độ và độ ẩm, thức ăn, nước uống, ánh sáng 

và độ thông thoáng cho đàn gà. 
- Nhiệt độ và độ ẩm 

Là yếu tố rất quan trọng trong thời gian úm vì gà con đang ở trong điều kiện 

sống tối ưu, rất nhạy cảm với điều kiện nhiệt độ thay đổi. Trong những 

ngày đầu nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của gà con, 
vì vậy việc đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm quyết định lớn tới chất lượng đàn gà 

sau này. Nhiệt độ và độ ẩm của chuồng nuôi được duy trì theo bảng sau: 

Bảng 4.1 Quy định nhiệt độ, độ ẩm 
Ngày tuổi Nhiệt độ (0C) Độ ẩm (%) 

1 – 3 34 – 36 65 – 75 

4 – 7 30 – 33 65 – 75 
8 – 14 25 – 29 65 – 75 

15 – 21 23 – 25 65 – 75 

21 – 29 23 – 25 65 – 75 

30 – 42 23 65 – 75 
 

Hàng ngày quan sát chuồng nuôi để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Vào ngày 

đông lạnh nâng nhiệt độ chuồng bằng cách giảm quạt, nâng bạt nhưng vẫn 



phải đảm bảo độ thông thoáng cho đàn gà. Vào ngày hè nóng, nhiệt độ cao, 

giảm nhiệt độ bằng cách hạ bớt bạt úm, tăng thêm quạt thông gió, có thể 
giảm hệ thống đèn sưởi.  

Chú ý: Trong quá trình úm từ 1-7 ngày tuổi nhiệt độ nền trấu duy trì 29-

300C. 

Nhiệt độ chênh lệch ngoài chuồng và trong chuồng là 1-20C, từ 22h tối đến 
3 giờ sáng nhiệt độ trong chuồng giảm mạnh, vào mùa hè thì chỉ còn 27-

280C, nên chú ý khung giờ, thời tiết từng ngày để điều chỉnh nhiệt độ trong 

chuồng sao cho gà không bị lạnh, quá trình úm tốt con gà sẽ phát triển khoẻ 
mạnh và đạt được kết quả cao. 

- Thức ăn 

Thức ăn là nguồn cung cấp dinh dưỡng chính cho gà, muốn gà sinh trưởng 
và phát triển tốt, độ đồng đều cao thì chất lượng cám là một yếu tố vô cùng 

quan trọng. Để đạt được mức độ đồng đều cần cho gà ăn tự do kiểm tra gà 

liên tục mỗi 30 phút kiểm tra 1 lần và xem còn cám hay không nếu hết thì 

đổ thêm, có chấu trong máng cám thì xảy chấu đi, máng ăn được bố trí đủ 
số lượng theo quy định, phân bố đều trong chuồng nuôi, đảm bảo gà ăn 

được đều nhau. 

Hiện tại trại đang cho gà ăn với chế độ dinh dưỡng theo bảng quy định sau: 
 

Bảng 4.2 Chế độ dinh dưỡng của gà thí nghiệm 

            Loại TĂ 

Thành phần Comfeed 
F19 Comfeed 

F20 Comfeed 

F21 Comfeed 
F22 

Độ ẩm (% max.) 14,0 14,0 14,0 14,0 

Đạm thô (% min.) 20,5 20,0 19,0 18,0 
ME (Kcal/kg) 3,000 3,100 3,150 3,150 

Xơ thô (% max.) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Canxi (% min-max) 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2 

Phốt pho (% min.) 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0 0,5 - 1,0 
Muối (% min-max) 0.3 - 0.65 0.3 - 0.65 0.3 - 0.65 0.3 - 0.65 

Lysine (% min.) 1,2 1,0 0,95 0,9 

Meth + Cyst (% min.) 0,85 0,82 0,75 0,65 



Threonine (% min.) 0,8 0,72 0,68 0,64 

Tro tổng số (% max.) 8,0 8,0 8,0 8,0 
Cát sạn (% m 

ax.) 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

- Nước uống 
Gà được cung cấp đầy đủ nước uống bằng hệ thống cấp nước tự động từ 1 

ngày tuổi tới xuất bán. Dây nước được điều chỉnh phù hợp theo độ tuổi và 

thể trạng của gà (tốt nhất nên để đáy ti nước cao hơn đầu gà khoảng 1cm). 
Cốc nước được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, các ti nước được kiểm tra 

thường xuyên để đám bảo ti nước không bị tắc ảnh hưởng đến việc cấp 

nước cho gà. 
 

 

- Độ thông thoáng 

Độ thông thoáng trong chuồng quyết định lớn đến lượng oxy cung cấp cho 
gà trong quá trình hô hấp, cũng như quyết định độ ẩm chuồng nuôi. Hiện tại 

trại điều chỉnh độ thông thoáng chuồng nuôi bằng cách điều khiển tốc độ 

gió của quạt để duy trì độ thông thoáng tốt cho chuồng nuôi. Có 10 quạt hút 
công suất lớn được sử dụng, tùy vào nhiệt độ môi trường và tuổi gà số quạt 

hút được bật phù hợp. Tốc độ gió được điều chỉnh phụ thuộc vào điều kiện 

thời tiết nóng hay lạnh sao cho phù hợp nhất với gà từng lứa tuổi. Dưới đây 

là bảng quy định tốc độ gió: 
Bảng 4.3 Tốc độ gió 

Ngày tuổi Tốc độ gió (m/s) 

1-7 0,1-0,2 
8-14 0,3-0,5 

15-21 0,6-0,8 

22-50 0,9-1,2 
 

Bên cạnh đó cần chú trọng tới chương trình chiếu sang và mật độ nuôi:  

- Chương trình chiếu sáng 

Ánh sáng là một trong những yếu tố quyết định đến mẫu mã, màu sắc mào, 
lông của đàn gà, điều này ảnh hưởng tới giá cả gà khi được xuất bán. Đối 

với gà Ross 308 cần cung cấp lượng ánh sáng theo bảng sau: 

Bảng 4.4 Thời gian chiếu sáng 



Ngày tuổi Giờ chiếu sáng (giờ) Thời gian tắt (giờ) 

1-7 23 1 
8-40 18 6 

Trên 40 ngày Tùy thuộc vào Bw có thể chiếu sáng 18-21h 

- Mật độ nuôi 

Việc không đảm bảo mật độ tiêu chuẩn làm ảnh hưởng khá lớn tỷ lệ nuôi 
sống và sinh trưởng của gà. Mật độ nuôi trung bình tại trại là 12 con/m2 tạo 

điều kiện thuận lợi cho gà phát triển. 

Để đạt được mức độ đồng đều cần cho gà ăn tự do, máng ăn được bố trí đủ 
số lượng theo quy định, phân bố đều trong chuồng nuôi, đảm bảo gà ăn 

được đều nhau. Gà được uống nước tự do. 

Trong quá trình chăn nuôi luôn theo dõi tình hình sức khỏe của đàn gà để 
phát hiện, điều trị kịp thời những con ốm, áp dụng nghiêm ngặt quy trình vệ 

sinh phòng dịch. Tiến hành cân khối lượng gà hàng tuần trước khi cho ăn để 

xác định khối lượng, mức độ đồng đều làm cơ sở cho ăn tuần tiếp theo. 

4.2.2 Quy trình phòng bệnh 
v Phòng bệnh. 

Trong chăn nuôi, công tác đề phòng dịch bệnh rất quan trọng, là yếu tố 

quyết định đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Do vậy, trong quá trình chăn 
nuôi, thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại, khơi thông cống rãnh, 

phát quang bụi rậm, phun thuốc sát trùng định kỳ…. Trước khi vào chuồng 

cho gà ăn uống phải thay bằng quần áo lao động đã được giặt sạch, đi ủng, 

đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ người lao động và phòng bệnh cho gia 
cầm. 

Để hạn chế dịch bệnh xảy ra, trại sử dụng vacxin để phòng bệnh trên gà. 

Dưới đây là bảng vaccine phòng bệnh cho gà được dùng tại trại. 
 

Bảng 4.5 Lịch vaccine phòng bệnh cho gà Ross 308 

Ngày tuổi Vaccine và thuốc Cách sử dụng Phòng bệnh 
1-3 Moxcolis Uống Đường tiêu hóa, viêm nhiễm 

7 ND45 Nhỏ mắt 2 giọt Newcastle 

8-10 Florum 10% + Doxy 20 Uống Các bệnh đường hô hấp 

14 Gumboro A lần 1 Nhỏ miêng 2 giọt Gumboro 
15 Amtrong Uống Các bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa và viêm nhiễm 

21 ND - IB lần 2 Uống Newcastle 

28-30 Florum 10% + Mg200 hoặc timicox Uống Các bệnh đường hô hấp 



35 Amtrong Uống Các bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa và viêm nhiễm 

 
4.3 TỶ LỆ NUÔI SỐNG 

Tỷ lệ nuôi sống là một chỉ tiêu để đánh giá khả năng thích nghi, khả năng 

chống chịu bệnh tật, sức đề kháng, khả năng miễn dịch một số bệnh, đồng 

thời cũng phản ánh chất lượng con giống, trình độ chăm sóc, nuôi dưỡng, 
quản lý của cơ sở chăn nuôi gia cầm. Ngoài ra tỷ lệ nuôi sống còn ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và giá thành sản phẩm. 

Do đó, trong chăn nuôi gà muốn đạt được tỉ lệ nuôi sống cao cần phải có 
con giống tốt, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng hợp lý, đặc biệt cần phải thực 

hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh thú y, phòng trừ dịch bệnh. 

Kết quả đánh giá tỉ lệ nuôi sống của đàn gà Ross 308 được trình bày ở bảng 
4.6 

 

Tuần tuổi Số lượng gà  

đầu tuần (con) Số lượng gà  
cuối tuần (con) Số lượng gà hao hụt Tỷ lệ nuôi sống(%) 

So với đầu tuần So với đầu kỳ 

1 11455 11402 53 99,787 99,787 
2 11402 11314 88 99,595 99,135 

3 11314 11227 87 99,514 98,289 

4 11227 11140 87 99,550 97,569 

5 11140 11043 97 99,473 96,738 
6 11043 10907 136 99,402 95,827 

              Bảng 4.6 Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi 

Qua bảng 4.6 cho thấy: Trong điều kiện thuận lợi về thời tiết khí hậu, điều 
kiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt, tỷ lệ nuôi sống trong tuần của gà thí nghiệm 

đạt khá cao dao động từ 99,402% đến 99,787%, tỷ lệ này đạt cao nhất ở 

tuần đầu tiên 99,787% cho thấy quy trình úm gà của chúng tôi đạt hiệu quả 
cao, tỉ lệ nuôi sống thấp nhất ở tuần tuổi thứ 6. Giai đoạn 3-6 tuần tuổi tỷ lệ 

nuôi sống có sự biến đổi, nguyên nhân chủ yếu trong giai đoạn này do gà 

chết do nóng, do gặp một số bệnh bệnh như CRD, báng nước, cầu trùng 

Qua bảng chúng tôi còn nhận thấy tỷ lệ nuôi sống cộng dồn tính đến 6 tuần 
tuổi của gà Ross 308 là 95,827% kết quả này cũng phù hợp và sát với kết 

quả nghiên cứu của Trần Công Xuân (1995) [23] theo tác giả tỷ lệ nuôi 

sống của gà Ross 308 nuôi thương phẩm đến 42 ngày tuổi là 97%. 



Qua kết quả thu được cho thấy gà Ross 308 bởi Japfa Coomfeed phát triển 

với tên gọi là Japfa 202 nuôi theo mô hình chuồng kín trong nông hộ cho tỷ 
lệ nuôi sống rất cao. Điều này chứng tỏ gà Ross 308 có khả năng thích nghi 

cao, hoàn toàn có thể triển khai rộng vào nuôi trong các nông hộ theo 

hướng chăn nuôi công nghiệp. 

Tỷ lệ nuôi sống của gà Ross 308 qua các tuần, từ 1 – 6 tuần tuổi được thể 
hiện qua biểu đồ dưới đây: 

       

Hình 4. 1 Biểu đồ tỷ lệ nuôi sống gà Ross 308 qua 6 tuần tuổi 
 

Nhìn vào biểu đồ hình 4.1 ta thấy: Tuần đầu tỷ lệ chết rất thấp điều này cho 

thấy quy trình úm gà đạt hiệu quả cao, ở tuần tuổi 3-6 tỷ lệ nuôi sống có sự 
biến đổi cụ thể ở tuần tuổi 6 gà có tỷ lệ chết cao nhất. 

4.4 SINH TRƯỞNG TÍCH LŨY CỦA GÀ THÍ NGHIỆM 

Sinh trưởng tích lũy hay khả năng tăng khối lượng của cơ thể qua các tuần 

tuổi là một chỉ tiêu quan trọng được các nhà chọn giống quan tâm. Đối với 
gà thịt thì đây là chỉ tiêu để xác định năng suất thịt của đàn gà, đồng thời 

cũng là biểu hiện khả năng sử dụng thức ăn của đàn gà qua các thời kỳ sinh 

trưởng của chúng. Độ sinh trưởng tích luỹ càng tăng thì càng rút ngắn được 
thời gian nuôi, giảm được chi phí thức ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy 

nhiên, trong thực tế khả năng sinh trưởng của gà phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

như: giống, thức ăn, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, thời tiết, khí hậu và khả 

năng thích nghi của gà thí nghiệm với môi trường. 
Để theo dõi khối lượng cơ thể gà qua các tuần tuổi, tôi tiến hành cân gà lúc 

1 ngày tuổi (lúc bắt đầu thí nghiệm) và các thời điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuần 

tuổi. Kết quả được trình bày ở bảng 4.7 
Bảng 4.7 Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm 

Tuần tuổi Mái (n=21) Trống (n=28) Chung (n=49) 

Mean  ±  SE Cv% Mean  ±  SE Cv% Mean  ±  SE Cv% 
SS 44,486 ± 0,414 2,71 

1 164,79 ± 1,25 2,01 

2 440 ± 5 3,01 475 ± 10,4 5,8 457,50 ± 7,5 4,34 

3 1250 ± 40,8 8,64 1490 ± 26,4 4,68 1370 ± 18,8 3,63 
4 1521,4 ± 32,5 5,65 1850 ± 40,8 5,84 1685,7 ± 34 5,34 

5 1992,9 ± 72,7 9,66 2521,4 ± 56,5 5,93 2257,1 ± 60,9 7,14 

6 2695,2 ± 56,9 5,58 3114,3 ± 23,7 2,01 2904,8 ± 34,5 3,15 



Qua bảng 4.7 chúng tôi nhận thấy: 

Khối lượng cơ thể của gà tăng dần qua các tuần tuổi và độ đồng đều của 
đàn gà luôn nằm trong phạm vi cho phép. Nhìn chung, gà thí nghiệm có tốc 

độ tăng trưởng khá nhanh chứng tỏ gà Ross 308 sinh trưởng tốt trong điều 

kiện khí hậu nước ta. Cụ thể, khối lượng trung bình của gà lúc bắt đầu thí 

nghiệm là 44,486g Ở các tuần tiếp theo, tuần 1 tới tuần 4 khối lượng của gà 
tăng rất nhanh, từ khối lương sơ sinh ban đầu 44.486g lên 164,79g sau 1 

tuần, tăng lên 457,5g ở tuần 2, ở tuần 3 đạt 1370g và 1685,7g ở tuần 4. Ta 

nhận thấy khối lượng tuần sau tăng nhiều so với tuần trước trong 4 tuần đầu 
tiên. Tuy nhiên cũng nhận thấy sau tuần 1 bắt đầu tuần 2 thì đã phân biệt 

được trống mái trong lúc cân dựa theo tốc độ mọc lông đuôi và lông cánh, 

tăng trọng gà trống là nhanh hơn gà mái nên khối lượng gà trống lớn hơn gà 
mái khá nhiều. Sự chênh lệch lớn nhất đạt được ở tuần thứ 6, khối lượng 

trung bình gà mái đạt 2695,2g; trong khi đó khối lượng trung bình gà trống 

đạt 3114,3g và khối lượng tích lũy trung bình cả đàn là 2904,8g. Điều này 

hoàn toàn phù hợp với quy luật sinh trưởng của gia cầm (Chambers J. R. 
1990), và độ đồng đều của đàn gà luôn nằm trong phạm vi cho phép. 

Khi so sánh kết quả này với nghiên cứu của (Đoàn Xuân Trúc và cộng 

sự,2006) [20], khi nghiên cứu khả năng sản xuất của gà bố mẹ siêu thịt 
Ross 308 nuôi tại việt nam. Lúc 42 ngày tuổi cơ thể đạt 2350 - 2470 g/con 

kết quả của chúng tôi cao hơn nhiều. 

Sinh trưởng tích lũy của gà Ross 308 được thể hiện ở đồ thị hình 4.2 

  
Hình 4.2 Biểu đồ sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm 

Qua hình 4.2 ta thấy đồ thị đi theo hướng tăng dần, phù hợp với quy luật 

sinh trưởng, phát triển của gia cầm. Trong tuần đầu tiên chưa tách biệt gà 
trống và gà mái nên đường biểu thị trùng nhau. Bắt đầu từ tuần 2, gà trống 

và gà mái được phân biệt thì đồ thị bắt đầu đi theo 2 đường khác nhau, tuy 

nhiên sự chênh lệch không lớn. Sang tuần thứ 3 bắt đầu thể hiện rõ gà trống 
có tốc độ sinh trưởng trội hơn so với gà mái. 

 

 

4.5 KHẢ NĂNG THU NHẬN VÀ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN CỦA GÀ 
THÍ NGHIỆM 

4.5.1 Tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm 

Trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi gia cầm nói riêng thì việc cung cấp 



thức ăn cho gia súc, gia cầm là rất quan trọng vì thức ăn là nguồn cung cấp 

năng lượng để duy trì sự sống, vừa là nguồn cung cấp năng lượng cho quá 
trình sinh trưởng, phát triển tao ra sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng 

đối với ngành chăn nuôi gà công nghiệp. 

Do đó việc xác định lượng thức ăn thu nhận hàng ngày là rất cần thiết đối 

với chăn nuôi gia cầm. Nó không chỉ giúp người chăn nuôi biết được tình 
trạng sức khỏe của đàn gà mà còn tính toán được chi phí thức ăn cho một 

đơn vị sản phẩm trong chăn nuôi. Điều đó rất có ý nghĩa trong thực tiễn sản 

xuất, hơn nữa lượng thức ăn còn phản ánh chất lượng thức ăn cũng như 
trình độ chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gà của người chăn nuôi. Do đó lượng 

thức ăn thu nhận hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sinh trưởng 

của đàn gà. Theo Farrell (1983) thì có 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến lượng 
thức ăn thu nhận của gia cầm là: Đặc điểm sinh lý, điều kiện môi trường và 

tính chất của khẩu phần thức ăn. Kết quả theo dõi lượng thức ăn thiêu thụ 

của gà thí nghiệm được chúng tôi trình bày trong bảng 4.8 

 
Bảng 4.8 Khả năng tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm 

Tuần tuổi Lượng thức ăn tiêu thụ (Kg) Lượng thức ăn thu  

nhận (g/con/ngày) 
 

1 159 22.64 

2 406 57,90 

3 694 98,98 
4 979 139,61 

5 1252 178,40 

6 1185 168,68 
Tổng giai đoạn 4676  

 

Qua bảng 4.8 ta thấy lượng thức ăn thu nhận của gà Ross 308 tăng dần qua 
các tuần tuổi từ tuần 1 tới tuần 6. Cụ thể lượng thức ăn thu nhận ở 1 tuần 

tuổi là 22,64 g/con/ngày, ở 4 tuần tuổi là 139,61 g/con/ngày, ở 5 tuần tuổi là 

178,4 g/con/ngày, 6 tuần tuổi là 168,68 g/con/ngày. Gà tăng trưởng đều từ 

tuần 1 đến tuần 4, đến tuần 5 và tuần 6 có sự biến đổi do gà bị bệnh, dùng 
nhiều thuốc kháng sinh nên gà ăn không lớn được, lượng thức ăn tuần 5 cao 

hơn so với tuần 6. 

 



4.5.2 Tiêu tốn thức ăn / kg tăng khối lượng của gà Ross 308 qua các tuần 

tuổi 
Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng qua các tuần tuổi phản ánh hiệu 

quả sử dụng thức ăn, mức độ chuyển hóa của khẩu phần. Do đó tiêu tốn 

thức ăn cho 1kg tăng khối lượng là chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong chăn 

nuôi. 
Trong chăn nuôi gà thịt mọi biện pháp kỹ thuật làm giảm tiêu tốn thức ăn 

cho 1kg tăng khối lượng đều đưa ra hiệu quả kinh tế cao cho người chăn 

nuôi, vì thức ăn chiếm 70 - 80% giá thành sản phẩm. Lượng thức ăn tiêu 
tốn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố: khí hậu, nhiệt độ môi trường, sức 

khỏe của đàn gà nhưng quan trọng nhất là mức năng lượng trao đổi và 

protein trong khẩu phần. 
Bảng 4. 9 Hiệu quả sử dụng thức ăn Comfeed đối với gà Ross 308 qua các 

tuần tuổi 

Tuần tuổi FCR 

 
1 1,25 

2 1,36 

3 1,70 
4 1,82 

5 2,74 

6 2,34 

 Tổng giai đoạn 1,73 
 

Qua bảng 4.9 cho thấy chỉ số tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng tăng dần 

qua các tuần tuổi. Cụ thể với tuần thứ nhất lượng thức ăn tiêu tốn là 1,25 
(kg TĂ/Kg tăng trọng), đến tuần 5  lượng thức ăn tiêu tốn là 2,74 

(Kg/TĂ/Kg tăng trọng) cao hơn tuần thứ 6,  lượng thức ăn tiêu tốn tuần 6 là 

2,34 (kg TĂ/Kg tăng trọng). 
Bên cạnh đó qua bảng còn cho thấy gà càng lớn, thời gian nuôi càng lâu thì 

tiêu tốn chi phí thức ăn càng nhiều vì lượng tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng 

khối lượng càng cao, nhưng khi gà mắc bệnh thì lượng thức ăn tiêu tốn 

càng cao thể trọng gà không tăng thậm trí còn giảm vì không hấp thu được 
lượng thức ăn. Do đó để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất thì nên chọn 

thời điểm giết thịt phù hợp, phòng và có phác đồ điều trị nhanh và hiệu quả. 

Như vậy, lượng tiêu tốn thức ăn của gà sẽ thấp, thời gian nuôi ngắn, giảm 



chi phí thức ăn và đem lại hiệu quả chăn nuôi cao. 

4.6 KẾT QUẢ MỔ KHẢO SÁT GÀ THÍ NGHIỆM 
Kết thúc 42 ngày tuổi tiến hành mổ khảo sát 3 mái 3 trống để khảo sát tỷ lệ 

thành phần thân thịt của gà thí nghiệm. 

Các chỉ tiêu tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ thịt lườn là 

những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá khả năng cho thịt của gia cầm. 
Theo kết quả mổ khảo sát cho thấy khối lượng sống trung bình của gà trống 

là 3100g còn gà mái khối lượng trung bình đạt được là 2600 g, khối lượng 

này là tương đương khối lượng trung bình của đàn thí nghiệm. 
Chỉ tiêu Gà Ross 308 Tính chung  

Trống (n=3) Mái (n=3)  

( X ± SE ) Cv% ( X ± SE ) Cv% ( X ± SE ) Cv% 
Khối lượng sống (g) 3100 ± 57,7 3,23 2600 ± 57,7 3,85 2850 ± 28,9 1,75 

Khối lượng thân thịt (g) 1883 ± 109 10.05 1743,3 ± 53,6 5,33 1813,3 ± 46,7 

4,46 

Tỷ lệ thân thịt (%) 60,67 ± 2,48 7,07 67.034 ± 0,908 2,35 63,61 ± 1 2,72 
Tỷ lệ thịt đùi (%) 19,909 ± 0,596 5,18 18,736 ± 0,583 5,39 19,372 ± 0,06 

0.58 

Tỷ lệ thịt ngực (%) 21,894 ± 0,512 4,05 21,297 ± 0,915 7,44 21,580 ± 0,6 
4,81 

Tỷ lệ thịt đùi + ngực (%) 41.80 ± 1,1 4,58 40,015 ± 0,949 4,11 40,915 ± 

0,63 2,66 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 0,745 ± 0,027 6,35 0,5945 ± 0,033 9,65 0,67 ± 0,01 
2,44 

Bảng 4.10 Khảo sát tỷ lệ thành phần thân thịt của gà Ross 308 

 
Qua bảng 4.10 chúng tôi thấy: khối lượng sống trung bình giữa gà mái và 

gà trống có sự chênh lệch rõ rệt khối lượng sống trung bình của gà trống 

cao hơn gà mái 500g điều này hoàn toàn phù hợp với quá trình phát triển 
của gia cầm. Tuy nhiên tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ cơ ngực, cơ đùi của gà trống và 

gà mái không có sự chênh lệch nhiều. Cụ thể: 

- Tỷ lệ thân thịt cao trên 63%, gà trống là 60%; gà mái là 67% 

- Tỷ lệ thịt đùi của gà trống là 19%; gà mái là 18 % 
- Tỷ lệ thịt ngực của gà trống là 22%; gà mái là 21% 

- Tỷ lệ thịt ngực + đùi của gà trống là 41,8 %; gà mái là 40%  

- Tỷ lệ mỡ bao gồm mỡ lá và mỡ dưới da của gà trống là 0,745%; gà mái là 



0,5945%. 

Theo Đoàn Xuân Trúc và cộng sự (2006) [20], khi nghiên cứu khả năng sản 
xuất thịt của gà bố mẹ siêu thịt Ross 308 đến 6 tuần tuổi, tỷ lệ thịt sẻ đạt 70-

71%, thịt ngực đạt 22,75%, tỷ lệ thịt đùi đạt 21,95%. Kết quả thực tế của 

chúng tôi có phần thấp hơn tuy nhiên mức độ không đáng kể và có thể chấp 

nhận được. 
Như vậy, khi khảo sát năng xuất thịt của gà thí nghiệm chúng tôi nhận thấy 

gà Ross 308 cho năng xuất thịt cao, tỷ lệ mỡ thấp, mẫu mã bắt mắt.  

4.7 HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CHĂN NUÔI GÀ ROSS 308 
Trong chăn nuôi gà thịt, hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

giống, thức ăn, kĩ thuật quản lý, chăm sóc, dịch bệnh, giá cả thị trường… 

Các chỉ tiêu: giống, thức ăn và thú y được tính ra sau quá trình theo dõi đàn 
gà thí nghiệm (11455 con); còn các chỉ tiêu: Điện, nước, than, lao động, chi 

phí khác được tính dựa trên số liệu của toàn trại (22405 con). 

Giống gà Ross 308 ở 1 ngày tuổi có giá là 4.600 đồng/con. Thuốc thú y 

được tính 10.000.000 đồng/1 lứa. Giá thức ăn được tính trung bình của 4 
loại cám là 10.000 đồng/kg, thuê trại với giá 28.000 đồng/m2. 

Hiệu quả kinh tế sau khi bán sản phẩm quyết định doanh thu của công ty. 

Kết quả ghi chép tính toán hiệu quả kinh tế của chăn nuôi gà Ross 308 được 
trình bày ở bảng 4.11 

Bảng 4.11 Hiêụ quả kinh tế trong chăn nuôi gà Ross 308 (đv: đồng) 

Chỉ tiêu Giá tiền 

1.     Tổng chi cho 11455 703,043,000 
-         Con giống        52,693,000  

-         Thức ăn 519,300,000        

-         Điêṇ, nước 40,000,000 
-         Thuốc Thú y 10,000,000  

-         Nhiên liệu (Than, Ga) 8,000,000 

-         Lao đôṇg 55,000,000          
-         Thuê Trại 18.000.000 

-         Chi phi khác             500.000 

2.     Tổng thu 769,492,875 

-         Khối lươṇg gà bán (kg) 29939,715 
-         Đơn giá/kg 25,000  

-         Tổng tiền gà bán 748,492,875 

-         Bán phân, vỏ bao 21,000,000 



3.     Hiêụ quả 66,449,875 

-         Hiệu quả trên 1 con gà 5,800 
-         Hiệu quả trên 1 kg gà 2,219 

 

Bảng 4.11 cho thấy gà Ross 308, nếu được chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý 

tốt sẽ đem lại hiệu quả kinh tế. Sau 6 tuần nuôi cho lãi suất 66,449,875 
đồng cho 11455 con đầu kì, tương đương với lãi suất trên 1 đầu gà là 5,800 

đồng. 

Từ bảng 4.11 ta có biểu đồ thể hiện cơ cấu các khoản chi trong chăn nuôi 
công nghiệp giống gà Ross 308.  

  

Hình 4.3 Biểu đồ cơ cấu chi phí chăn nuôi gà thí nghiệm 
Từ hình 4.3 ta thấy chi phí dành cho thức ăn là chiếm cao nhất, 76% tổng 

chi phí dành cho chăn nuôi công nghiệp Ross 308. Qua đó cũng khẳng định 

lại rằng yếu tố thức ăn là hết sức quan trọng. Việc 1 giống gà có khả năng 

chuyển hóa thức ăn tốt (FCR thấp) sẽ giúp người chăn nuôi tiết kiệm được 
chi phí dành cho thức ăn, tăng hiệu quả kinh tế mà khả năng tăng trưởng 

của gà vẫn được đảm bảo.  

161.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI F1 LY 

(LANDRACE X YORKSHIRE) 
PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI TRẠI LỢN THANH 

VÂN  - TAM DƯƠNG - VĨNH 
PHÚC” 

Hồ Thị Lan 

Hương 

Bùi Huy 

Doanh 

Kết luận: 
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn nái lai 

F1(LxY) phối giống với lợn đực Duroc đạt năng suất sinh sản tương đối tốt. 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh lý sinh sản được như số con còn sống/ổ là 

11,43con/ổ; số con cai sữa/ổ 10,82 con/ổ; khối lượng cai sữa/con là 6,18kg; 
khối lượng cai sữa/ổ: 66,82kg/ổ. 

+ Các chỉ tiêu về số con nhìn chung tăng từ lứa 1 đến lứa 4 và đến lứa thứ 

5, 6 thì có xu hướng giảm. 
           + Các chỉ tiêu về khối lượng : thấp ở lứa 1, tăng ở các lứa tiếp theo, 

cao ở các lứa 4, đến lứa 5, lưa 6 có xu hướng giảm. 

 + Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lơṇ cai sữa là 6,38kg. 

           + Tình hình dịch bệnh: Trên đàn lợn nái lai F1(L×Y) thường mắc 
viêm tử cung, viêm vú; trên đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu 

chảy cao (41,33%). 

162.  NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
LỢN NÁI  F1( LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRẠI HOÀNG 

Chu Tất Thành Đỗ Đức Lực 

Đặc điểm sinh lí sinh dục của lợn nái F1( L x Y ) với đực Duroc nuôi tại 
trại 

- Tuổi phối giống lần đầu là: 238 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu là: 368 ngày 



LIỄU XÃ SONG AN- HUYỆN VŨ 

THƯ -TỈNH THÁI BÌNH 

- Thời gian mang thai là: 116,7 ngày 

- Thời gian chờ phối là: 5 ngày 
- Khoảng cách lứa đẻ là: 150 ngày 

-Số con sơ sinh (con) : 13,9 con 

-Số con sơ sinh sống (con) : 12,85 con 

-Tỷ lệ sơ sinh sống (%) : 93,07% 
-Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) : 17,83 kg 

-Khối lượng sơ sinh/con (kg) : 1,41 kg 

-Số ngày cai sữa (ngày) : 23,09 ngày 
-Số con cai sữa (con): 11,76 con 

-Tỉ lệ cai sữa (%): 88,97 % 

-Khối lượng cai sữa/ổ(kg): 66.95kg 
-Khối lượng cai sữa/con (kg): 5.74kg 

- Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1 (L x Y) thấp ở lứa 1, tăng 

dần ở lứa 2 và 3. 

163.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI GF24 NUÔI 

TẠI TRẠI DƯƠNG DŨNG Ở 
THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH 

VĨNH PHÚC 

Nguyễn Văn 

Đức 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

KẾT LUẬN 
Từ kết quả thu được chúng tôi đưa ra một số kết luận sau: 

Năng suất sinh sản của tổ hợp nái GF24 phối với đực Duroc nuôi tại trang 

trại nghiên cứu đạt kết quả tương đối tốt. 
 Cụ thể: 

+ Tuổi động dục lần đầu : 211.60ngày 

+ Tuổi đẻ lứa đầu:  348.93 ngày 

+ Khoảng cách lứa đẻ: 147.44 ngày 
+ Số con đẻ ra/ổ là: 14.62 con 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt: 13.65 con 

+ Số con cai sữa/ổ là: 13.17con 
+ Tỉ lệ sơ sinh sống/ ổ :93.86% 

+ Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa/ ổ:96.67% 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ là: 19.76 kg 

+ Khối lượng cai sữa/ổ là: 86.84kg 
+ Số con cai sữa/nái/năm là: 33.007 con 

- Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 phối với đực Duroc qua các lứa: 

Năng suất sinh sản đạt thấp ở lứa 1, tăng dần và ổn định ở các lứa 3, 4, 5  
Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lợn con cai sữa ở nái GF24 với đực 

Duroc 

Tiêu tốn  thức ăn/1kg lợn cai sữa của trại đạt: 5.77kg thức ăn 



Tình hình dịch bệnh 

Trên đàn lợn nái GF24 thường mắc các bệnh: Tiêu chảy, viêm tử cung, 
viêm vú,  viêm phổi với tỷ lệ thấp. Tỷ lệ điều trị khỏi đạt 100%. 

Trên đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy (13.8%); viêm 

khớp (3.6%); hernia (0.4%). Tỷ lệ điều trị khỏi đạt từ 77.8% đến 100%. 

ĐỀ NGHỊ 
• Sử dụng nái GF24 để phối giống với đực Duroc để tạo ra đàn lợn lai 

thương phẩm nuôi tại các trang trại. 

• Cần chú trọng vào việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo 
an toàn sinh học để nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái, giảm tiêu tốn 

thức ăn và đặc biệt cần có các biện pháp kiểm soát tốt các bệnh thường gặp 

ở lợn con và lợn nái 

164.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI 

F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 
TẠI TRẠI BẦU THÔN HẠ, XÃ 

LONG SƠN, HUYỆN SƠN 

ĐỘNG,TỈNH BẮC GIANG ” 

Nguyễn Thu 

Huyền 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

1. Năng suất sinh sản của nái F1(Landrace x Yorkshire) 
Nái F1(Landrace x Yorkshire)phối giống với lợn đực Duroc đạt năng suất 

sinh sản tương đối tốt. Các chỉ tiêuđạt được như sau: 

- Tuổi động dục lần đầu của nái F1(Landrace x Yorkshire)là: 207,53 ngày. 
- Tuổi đẻ lứa đầu là: 377,6ngày. 

- Khoảng cách lứa đẻ là: 142,32 ngày. 

- Số lứa/nái/năm là: 2,57 lứa. 
- Số con sơ sinh/ổ: 14,04con.  

- Tỷ lệ sơ sinh sống: 94,15%. 

- Khối lượng sơ sinh/ con: 1,26 kg. 

- Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,77kg. 
- Số con cai sữa/ổ: 12,87 con. 

- Tỷ lệ nuôi sống: 97,5%. 

- Khối lượng cai sữa/con: 6,39kg. 
- Khối lượng cai sữa/ổ: 82,38 kg. 

2. Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ của nái F1( Landrace x Yorkshire) 

Nhìn chung các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1( Landrace x 

Yorkshire)phối với đực Duroc đạt thấp ở lứa 1, tăng ở các lứa tiếp theo và 
đạt cao ở các lứa 3, 4, 5, đến lứa 6 có xu hướng giảm. 

3. Đối với các chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn 

- Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lơṇ cai sữa của nái F1( Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc là 5,54 kg. 

4. Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái và lợn con theo mẹ 

Đàn lợn nái tại trang trại mắc phải các bệnh thường gặp như viêm vú , viêm 



tử cung , và viêm khớp với tỷ lệ mắc thấp và tỷ lệ diều trị khỏi cao(100%) .  

Đàn lợn con theo mẹ thường gặp là tiêu chảy, viêm khớp  và viêm phổi. 
Trong số đó tỷ lệ mắc tiêu chảy là cao nhất 5,37%. Vì lợn con mới sinh nên 

cơ quan bộ phận chưa hoàn thiện đặc biệt là cơ quan tiêu hóa . Tỷ lệ chữa 

khỏi là 91,3% Còn lại các bệnhviêm khớp , viêm phổi tỷ lệ mắc thấp và tỷ 

lệ khỏi cao. 

165.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG XUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 ( 
LANDRACE x YORKSHINE) PHỐI 

VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

Nguyễn Văn 
Hùng 

Hoàng Anh 
Tuấn 

Trên cơ sở kết quả thu được trên đàn nái F1(LxY) với lợn đực giống Duroc 

tại trại lợn của ông Nguyễn Xuân Tiến chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

- Đàn lợn nái F1( LxY) đều thể hiện các đặc điểm sinh lý sinh dục bình 
thường của giống. Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, là 

223,92; 244,52 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 360,4 ngày 

- Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (LxY) phối với lợn đực giống 

Duroc đạt khá tốt với số con đẻ ra còn sống là 11,93 con/ổ, số con cai sữa/ổ 
là 11,53 con; khối lượng cai sữa/con là 6,53kg 

- Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của dòng lợn nái F1( LxY) có sự biến 

động giữa các lứa, tăng dần từ lứa 1 đến lứa 4, lứa 5 giảm nhưng vẫn duy trì 
ở 

mức cao. 

- Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa trong nghiên cứu này là 5,28 kg. 
- Hiệu quả kinh tế/nái/năm là 3,908,000,000đồng. 

166.  

Nghiên cứu xác định mức lysine tiêu 
hoá hồi tràng tiêu chuẩn của gà đẻ 

Isabrown nuôi tại khoa Chăn nuôi - 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Lê Thị Hồng 

Ngọc 

Lê Việt 

Phương 

 

Khi tăng mức SID- Lys từ 0,65%- 0,95% và 0,6%- 0,9% tương ứng ở giai 

đoạn 24-28 tuần tuổi và 29- 33 tuần tuổi làm tăng tỷ lệ đẻ, sản lượng trứng, 
khối lượng trứng và làm giảm tiêu tốn thức ăn/10 kg trứng, tiêu tốn thức 

ăn/1kg trứng. 

Khi tăng mức SID-Lys lên 1,05% và 1,0% tương ứng với 2 giai đoạn đã 

làm giảm năng suất trứng và tăng tiêu tốn thức ăn cũng như chi phí thức ăn 
Các chỉ tiêu về chất lượng trứng ở giai đoạn 24-28 tuần tuổi ít bị ảnh hưởng 

bởi thay đổi mức lysine hơn so với giai đoạn 29-33 tuần tuổi. 

Mức SID lys tối ưu cho gà đẻ isa brown tại giai đoạn 24-28 tuần tuổi và 29-
33 tuần tuổi tương ứng là 0,95 và 0,90%. 

167.  TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN 

NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN F1 

(LANDRACE×YORKSHIRE) VÀ 
ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI F1 PHỐI VỚI 

Đặng Văn Dân 
Bùi Quang 

Tuấn 

Quy trình chăn nuôi 

Quy trình chăn nuôi tại trang trại khá chặt chẽ, thiết thực trong việc chăn 

nuôi theo hướng an toàn sinh học nhưng việc thực hiện quy trình vẫn tồn tại 
một số công nhân làm việc thiếu trách nhiệm, thường hay làm tắt các công 

đoạn trong quy trình. Do không có các hố sát trùng trước mỗi cửa chuồng 



ĐỰC DUROC TẠI TRANG TRẠI 

CÔ HẠNH NGỌC LƯƠNG - YÊN 
THỦY - HÒA BÌNH 

nên việc vận chuyển cám hàng ngày của các công nhân sẽ là nguy cơ dẫn 

đến lây lan dịch bệnh giữa các chuồng trong trại khi có dịch bênh xảy ra. 
Năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa nái F1(LxY) phối với đực Duroc đạt 

kết quả khá tốt:  

- Số con đẻ ra/ổ: 12,94 con 

- Số con sơ sinh sống/ổ: 12,19 con 
- Số con cai sữa/ổ: 10,73 con 

- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa: 92,51% 

- Khối lượng sơ sinh: 18,16 kg/ổ 
- Khối lượng sơ sinh: 1,51 kg/con 

- Khối lượng cai sữa: 67,49 kg/ổ 

- Khối lượng cai sữa: 6,00 kg/con. 

168.  

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG 1,5 

CHẾ PHẨM VNUA-VP18 ĐẾN 

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG 
TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ AI CẬP LAI 

Nguyễn Viết 

Sang 

Lê Việt 

Phương 

1. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-44 tuần tuổi với các mức 1,5% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 

đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng. 

 
2. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

từ 19-44 tuần tuổi với các mức 1,5% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 

đến tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng. 
 

3. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

từ 19-44 tuần tuổi với các mức 1,5% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu: khối lượng trứng, hình dạng trứng, độ dày vỏ trứng, tỷ lệ 
vỏ, tỷ lệ lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ trứng, chỉ số lòng đỏ. 

 

4. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-44 tuần tuổi với các mức 1,5% trong thức ăn cải thiện tích cực màu 

lòng đỏ, tăng lên 3,05 điểm. 

 

5. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 
từ 19-44 tuần tuổi với các mức 1,5% trong thức ăn làm giảm hàm lượng 

cholesterol 25,39% trong trứng. 

169.  “Năng suất sinh sản của lợn nái 
Duroc × (Landrace × Yorkshire) sống 

sót sau dịch tả lợn châu phi tại trang 

trại ông Quý Hiền, xã Đình Dù, 

Nguyễn Văn 

Thuận 
Đỗ Đức Lực 

- Thời gian mang thai là: 115,50 ngày(L1); 115,17(L2) và 114,80(L3) 
- Thời gian cai sữa là: 25,04 ngày(L1); 26,92(L2) và 27,33 ngày (L3) 

- Số con sơ sinh/ổ là :                    11,04 con 

- Số con cai sữa/ổ là :                     9,57 con. 



huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” - Khối lượng sơ sinh/con là:          1,44 kg 

- Khối lượng cai sữa/con là:          6,96 kg. 
- Khối lượng sơ sinh/ổ là:             14,79 kg 

- Khối lượng cai sữa/ổ là:             65,77 kg 

- Tỉ lệ sơ sinh sống là:                   93,75 % 

- Tỉ lệ sống đến cai sữa là:            90,40 % 
Kết luận: Bản chất của nái lai D × (L × Y) là lợn thương phẩm, không phù 

hợp làm lợn nái sinh sản, do hình thể không ưu thế như nái lai 2 giống. 

Năng suất sinh sản ở mức trung bình. 

170.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 
SẢN VÀ NĂNG SUẤT SỮA CỦA 

GIỐNG BÒ HOLSTEIN FRIESIAN 

(THUẦN CHỦNG) Ở CÁC LỨA 1,2 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI BÒ SỮA 

NØJSOMHED ĐAN MẠCH 

HÀ THỊ 

THUỲ 

Nguyễn Thị 

Tuyết Lê 

Qua điều tra đánh giá khả năng sinh sản và năng xuất sữa của đàn bò sữa ở 

trang trại Nøjsomhed, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

1. Đàn bò sữa Holstein Friesian (thuần chủng) có các chỉ tiêu sinh lý sinh 

dục bình thường với tuổi động dục lần đầu là 433,93 ngày, tuổi phối giống 
lần đầu là 491,70 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 782,67 ngày, khoảng cách lứa đẻ 

là 417,29 ngày, thời gian động dục lại sau đẻ là 43,37 ngày, khối lượng bê 

cái sinh ra là 33,91 kg, khối lượng bê đực sinh ra là 34,88 kg.   
2. Khả năng sinh sản của đàn bò tương đối tốt với tỉ lệ đẻ toàn đàn 98,85%, 

tỷ lệ sảy thai 1,15 %, tỉ lệ sót nhau 3,46 %, hệ số phối giống là 1,53. 

3. Các chỉ tiêu về năng suất sữa: thời gian cho sữa thưc tế là 320 ngày, năng 
suất sữa thực tế 10895 kg, năng suất sữa theo chu kì 305 ngày chu kì 1 là 

9012,7 kg, chu kỳ 2 là 10538,9 kg. Sản lượng sữa ở chu kì 2 cao hơn sản 

lượng sữa ở chu kì 1 rõ rệt tuân theo quy luật tiết sữa. 

4. Diễn biến năng suất sữa theo từng tháng của chu kì 1 và chu kỳ 2 cho 
thấy sản lượng sữa cao nhất ở tháng thứ 2 trong chu kỳ vắt sữa và giảm dần 

đều ở các tiếp theo. 

5. Các chỉ tiêu về chất lượng sữa: tỷ lệ mỡ sữa là 3,82%, tỷ lệ protein trong 
sữa là 3,13% và tỷ lệ vật chất khô là 10,19%  

171.  

“Theo dõi sinh trưởng của bê cái 

Holstein Friesian từ sơ sinh đến cai 
sữa nuôi ở trang trại bò sữa 

Nøjsomed, Đan Mạch”. 

Nguyễn Thị 
Trường 

Nguyễn Thị 
Tuyết Lê 

 

1. Tổng đàn bê và bò của trang trại từ năm 2019, 2020, 7/2021 lần lượt là 

528, 513, 527 con. Trong đó tỉ lệ bò đang tiết sữa, bò cạn sữa, bê và bò tơ, 
bò hậu bị lần lượt qua các năm: 

Năm 2019: 49,43%, 5,11%, 27,46%, 17,99% 

Năm 2020: 49,90%, 4,87%, 27,29%, 17,93% 
T7/2021   :46,68 %, 4,18%, 25,95%, 14,98% 

2. Khối lượng bê sơ sinh trung bình đạt 31,9 kg/con; Sinh  trưởng tích lũy 

trung bình của bê ở 21 ngày tuổi đạt 42,77 kg/con; Khối lượng bê cai sữa ở 



70 ngày tuổi trung bình đạt 79,59 kg/con 

3. Sinh trưởng tuyệt đối của bê ở giai đoạn 0-21 ngày tuổi bình quân 519,12 
g/con/ngày; ở giai  đoạn 21-70 ngày tuổi bình quân 691,26 kg/con/ngày 

4. Tỷ lệ bê cái có khối lượng <70kg không đạt tiêu chuẩn cai sữa ở 70 ngày 

tuổi trung bình là 7,05% 

5. Tình hình thu nhận thức ăn  trung bình của cả  đàn bê: 
Khả năg thu nhận thức ăn trung bình của 3 đàn bê đẻ ở các tháng 3,4 và 5 

qua 3 giai đoạn: sơ sinh–20 ngày tuổi; 21–40 ngày tuổi; 41-70 ngày tuổi với 

các loại thức ăn lần lượt là: 
Sữa: 2,25; 2,75; 1 (lít/con/ngày) 

Cám: 0,27; 0,59; 1,23 (kg/con/ngày) 

Thức ăn TMR: 0; 0,41; 1,19 (kg/con/ngày) 
Cỏ khô: 0,17; 0,44; 0,65 (kg/con/ngày). 

6. Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của đàn bê cái theo dõi là 2,04 %, tỉ lệ khỏi là 

100%. Các bệnh viêm phỏi và một số bệnh khác không phát hiện. 

 7. Tỉ lệ sống sót từ sơ sinh tới hoàn thành cai sữa là 100% 

172.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 
(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC  

NUÔI TẠI TRẠI HOÀNG NGÂN – 
BA VÌ 

Đặng Minh 

Dương 

Cù Thị Thiên 

Thu 

Năng suất sinh sản của nái F1(LY) phối với đực Duroc nuôi tại trang trại 

đạt  

kết quả tốt thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 
Tuổi đẻ lứa đầu là 366,14 ngày  

Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 142,69 ngày 

Số con đẻ ra còn sống/ổ: 12,82 con 

Số con cai sữa/ổ: 12,05 con 
Khối lượng sơ sinh/ổ: 15,99 kg 

Khối lượng cai sữa/ổ: 74,3 kg 

Số con cai sữa/nái/năm: 31,23 con 
Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái F1(LY) hầu như có giá trị thấp ở lứa  

1 sau đó tăng dần và đạt cao ở các lứa 3, 4. 

Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa 

Lượng thức ăn tiêu tốn để sản xuất ra 1kg lợn cai sữa là 5,77 kg. 
Tình hình dịch bệnh tại trang trại 

- Đàn lợn nái F1(LY) chỉ mắc một số bệnh thường gặp của nái sinh sản với  

tỷ lệ thấp. 
- Đàn lợn con theo mẹ chủ yếu là tiêu chảy với tỷ lệ mắc 15,83, tỷ lệ khỏi  

cao 96,84% 



173.  

“ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN 

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI GÀ 
THƯƠNG PHẨM THỊT JAPFA 202 

CỦA CÔNG TY TNHH JAPFA 

COMFEED VIỆT NAM” 

Nguyễn Ngọc 

Huyền 
Bùi Hữu Đoàn 

5.1 Kết luận 

Qua thời gian theo dõi gà thí nghiệm Japfa 202 từ 1-48 ngày tuổi và trên cơ 
sở phân tích kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi sợ bộ rút ra kết luận 

sau: 

Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà Japfa 202 trong hệ thống chăn nuôi gia 

công của công ty Japfa Comfeed việt nam rất tốt, rất khoa học tạo môi 
trường thuận lợi cho đàn gà Japfa 202 phát triển mạnh. 

Cách thức quản lý đàn gà, sử dụng thuốc chặt chẽ làm tăng hiệu quả chăn 

nuôi, giảm rủi ro cho người chăn nuôi. 
5.1.1 Tỷ lệ nuôi sống của gà Japfa 202 

Gà Japfa 202 khi kết thúc chu kỳ nuôi có tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 97.22-

99.53%. Điều này chứng tỏ gà có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí 
hậu ở nước ta, hoàn toàn có thể triển khai rộng vào nuôi trong các nông hộ 

theo hướng chăn nuôi công nghiệp. 

5.1.2 Sinh trưởng tích lũy của gà Japfa 202 

Trong điều kiện nuôi nhốt hoàn toàn tại nước ta, gà Japfa 202 có khối lượng 
trung bình khi xuất chuồng ở tuần thứ 7 đạt 3213.30g. Chứng tỏ gà Japfa 

202 có tốc độ sinh trưởng cao hơn so với các giống gà khác phổ biến hiện 

nay. 
5.1.3 Khả năng chuyển hóa thức ăn của gà Japfa 202 

Gà Japfa 202 có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt, chỉ số FCR của giai đoạn 

là 1.78kg thức ăn/kg tăng trọng. 

5.1.4 Hiệu quả kinh tế 
Nuôi gà Japfa 202 mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 8500 đầu gà ban đầu 

qua 7 tuần nuôi, xuất bán với giá 35000 đồng/kg và tiền bán phân thì trại đã 

thu nhận được số tiền lãi là 164.523. 400 đồng cho 8500 con. 
Từ kết quả trên cho thấy gà Jafa 202 là giống siêu thịt cho năng suất thịt rất 

cao, tỉ lệ nuôi sống cao nên người chăn nuôi khá yên tâm về giống gà này. 

Bên cạnh đó có thể thấy quy trình chăn nuôi gia công từ phía công ty Japfa 
là rất tốt tạo điều kiện thuật lợi cho gà phát triền tối đa và đem lại lợi nhuận 

lớn cho người chăn nuôi. 

5.2 Đánh giá  

Qua quá trình nghiên cứu và kết quả thu được cho thấy trại đã thực hiện 
được đến 80% so với quy trình của công ty đề ra. Quy trình chăm sóc, nuôi 

dưỡng tốt đáp ứng nhu cầu của đàn gà giúp đàn gà sinh trưởng phát triển 

tốt. Mật độ nuôi phù hợp với quy định của công ty nên gà có độ đồng đều 



cao. Các trang thiết bị chuồng nuôi đầy đủ và dần được cải tiến đáp ứng tốt 

quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gà. Bên cạnh những ưu điểm trên trại 
còn tồn tại một số nhược điểm sau: Tốc độ gió vẫn còn kém nên ở những 

giai đoạn cuối gà chết nóng nhiều, tỉ lệ nuôi sống thấp nên gây thiệt hại khá 

lớn cho người chăn nuôi và quy trình an toàn sinh học chưa được chú trọng 

nhiều. 
Hợp đồng nuôi gia công của trại và công ty được 2 bên thực hiện nghiêm 

túc, chấp hành đúng theo quyền và nghĩa vụ của 2 bên trong hợp đồng. 

5.3 ĐỀ NGHỊ 
Chúng tôi đề nghị cần đưa giống gà Japfa 202 vào sản xuất đại trà từ nông 

hộ đến trang trại để nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời cung cấp đủ sản 

lượng thịt gà cho thị trường. 
Cùng với đó cần phải cải thiện, khắc phục những nhược điểm trên đem lại 

hiệu quả tốt nhất trong quá trình chăn nuôi. 

5.4 Bài học rút ra được sau quá trình thực tập tốt nghiệp 

- Nắm bắt và thực hiện quy trình chăn nuôi gà thương phẩm thịt của công ty 
Japfa  

- Nắm bắt được các bệnh thường gặp trên gà trắng thương phẩm qua từng 

tuần tuổi. 
- Tích lũy thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi.  

- Học được cách mổ khám và chuẩn đoán một số bệnh thường gặp trên gà 

trắng. 

- Học hỏi được nhiều kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, quy trình làm vaccine 
và cách vệ sinh phòng bệnh, an toàn sinh học cho đàn gà. 

- Ngoài ra hiểu rõ hơn những khó khăn của ngành chăn nuôi nói chung và 

người chăn nuôi nói riêng. 
 

 

 
 

  

174.  “ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI GF24  PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC TẠI TRANG TRẠI  ÁNH 

DƯƠNG - XÃ NGŨ LÃO - HUYỆN 

HÒA AN –  TỈNH CAO BẰNG” 

Hoàng tùng 

khương 

Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

 KẾT LUẬN 

Qua thời gian theo dõi năng suất sinh sản của lợn nái GF24x D nuôi tại 
trang trại chăn nuôi Ánh Dương, chúng tôi có một số kết luận sau: 

Năng suất sinh sản của lợn nái GF24x D nuôi tại trại qua các lứa đẻ 

Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 phối với đực Duroc nuôi tại trại đạt 



kết quả tương đối tốt, cụ thể: 

- Số con sơ sinh sống/ổ của các lứa là tương đương nhau từ lứa 1 đến lứa 6 
lần lượt là:11,80; 12,68; 13,15; 13,40; 11,14; 12,04 con. 

 - Số con cai sữa/ổ của lợn nái tại trại tăng giảm không chênh lệch quá cao, 

từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt là : 11,46; 12,00; 12,60; 12,45; 11,18 và 11,65 

con. 
- Khối lượng sơ sinh/con qua các lứa là tương đương nhau, dao động từ 

1,33kg đến 1,49kg. Khối lượng sơ sinh/con từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt là: 

1,33; 1,42; 1,33; 1,33; 1,49 và 1,45. 
- Khối lượng cai sữa/con cũng tương đương nhau, dao động từ 5,93kg đến 

7,07kg, tăng dần từ lứa 1 đến lứa 5 cao nhất, rồi giảm ở lứa 6. Khối lượng 

cai sữa/con từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt là:  6,65; 6,75; 6,60; 6,67; 7,07 và 
5,93. 

Năng suất sinh sản của lợn nái GF24x D nuôi tại trại qua các năm 

-Qua thời gian trong 3 năm theo dõi lợn nái GF24 khi phối với đực Duroc 

nuôi tại trang trại chăn nuôi Ánh Dương, có khả năng sinh sản tốt với số 
con sơ sinh/ổ dao động tương đương nhau từ 12,27 đến 14,07 con, số con 

để nuôi từ 11,11 đến 12,84 con, khối lượng sơ sinh/ổ từ 16,12 đến 16,98 kg, 

tỷ lệ nuôi sống khá cao đạt 91,41 đến 96,56 %, lợn con được cai sữa dao 
động từ 22,55 đến 24,37 ngày  có số con cai sữa là 11,32 đến 12,27 con, 

khối lượng cai sữa /con từ 6,48 đến 6,75 kg. 

Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái và lợn con theo mẹ 

- Đàn lợn nái thường mắc một số bệnh: viêm tử cung, viêm vú và viêm 
khớp với tỷ lệ mắc lần lượt là: 41,5%; 3,5%; 2,8% và 9,8%, tỷ lệ điều trị 

khỏi đều là 100%. 

- Đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy và bệnh viêm phổi 
với tỷ lệ mắc là 50,4%; 4,7%. Tỷ lệ điểu trị khỏi lần lượt là 96,6% và 

78,87%. 

175.  Khả năng sinh trưởng của tổ hợp lai 

ri x lương Phượng 

Nguyễn Văn 

Hiệp 

Hoàng Anh 

Tuấn 

Đây là giống gà Ri x Lan Phương đạt hiệu quả kinh tế vô cùng cao, hiện 

này được rất nhiều bà con cùng với các trang trại tại Bắc Giang chăn nuôi. 

176.  NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE 

xYORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN 
ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRANG 

TRẠI ÔNG ĐẶNG VĂN TRÍ-

ĐOAN BÁI –HIỆP HÒA- BẮC 

Nguyễn Bá 
Tòng 

Cù Thị Thiên 
Thu 

Trên cơ sở phân tích các kết quả nghiên cứu trên, tôi đưa ra một số kết luận 

như sau : 

1. Đàn lợn nái F1(LY) mang đặc điểm sinh dục bình thường của giống. 
Tuổi đẻ lứa đầu là 364,2 ngày. Thời gian mang thai là 114,67 ngày. Thời 

gian cai sữa và thời gian chờ phối trở lại lần lượt là 21,61 và 4,58 ngày. 

Khoảng cách lứa đẻ là 141,86 ngày. 



GIANG 2. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) phối với đực Duroc là khá tốt: Số 

con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là 13,6; 12,04; 
11,2 con. Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con là 1,37và 

6,61kg. Khối lượng sơ sinh/ổ và khối lượng cai sữa/ổ là 18,13 và 74,22 kg. 

Tỷ lệ sơ sinh sống và tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa là 88,46% và 93,36%. Số 

lứa/nái/năm là 2,43lứa. 
3. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 6,48 kg 

Lợn nái mắc một số bệnh như viêm vú 3,3%, viêm tử cung 16,6%, viêm 

khớp (3,33%), tiêu chảy (16.6%), viêm phổi (3,33%). Kết quả điều trị khỏi 
bệnh tương đối cao với tỷ lệ 80%– 100%. 

Lợn con mắc một số bệnh như tiêu chảy (94,04%), viêm phổi (55,86%), 

viêm khớp (2,79%), Hecni (3,35%). 

177.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUÁ̂T SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LƠṆ CU ̣KY ̣

LANDRACE VÀ YORKSHIRE 
NUÔI TAỊ TRAỊ GIÓ̂NG HAṬ 

NHÂN CARGILL 

Đào Thị Thùy 

Linh 
Trần Hiệp 

 
Qua kết quả thu được từ quá trình theo dõi khả năng sinh sản của đàn lợn cụ 

kỵ Landrace, Yorkshire trong suốt quá trình thực tập. Sau khi phân tích em 

rút ra một số kết luận sau : 
+ Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace cao hơn Yorkshire Yorkshire:  

- Tuổi động dục lần đầu của Landrace là 207,80 ngày tuổi cao hơn so với 

Yorkshire 205,37 ngày tuổi. 
- Tuổi phối lứa đầu của lợn nái Landrace là 237,333 ngày tuổi cao hơn 

Yorkshire 236,033 

- Kết quả phối lứa đầu của Landrace là 96,67 % cao hơn của Yorkshire là 

93,33 %. 
+ Khả năng sinh trưởng của lợn nái Landrace và yorkshire: 

- Sinh trưởng tuyệt đối trung bình trong cả giai đoạn của Landrace là 

812,2g/ngày cao hơn so với Yorkshire là 759,99g/ngày. 
- Sinh trưởng tích lũy trung bình ở giai đoạn hậu bị lợn Landrace đạt 39 kg 

cao hơn so với lợn Yorkshire đạt 36,67 kg. Đến giai đoạn phối có chửa, 

sinh trưởng tích lũy trung bình của lợn Landrace đạt 146,33 kg cao hơn lợn 

Yorkshire chỉ đạt 135,75 kg. 
- Độ dày mỡ lưng trung bình của lơn nái  Landrace lúc phối và sau phối lần 

lượt là 15,367 mm; 17,133mm thấp hơn độ dày mỡ lưng trung bình của lợn 

nái Yorkshire lần lượt là 14,7mm ; 17,2mm. 
- Điểm thể trạng trung bình của lơn nái  Landrace lúc phối và sau phối lần 

lượt là 2,65; 2,83 thấp hơn điểm thể trạng trung bình của lơn nái  Yorkshire 

lúc phối và sau phối lần lượt là 2,83 và 2,883. 



- Độ dài thân trước và vòng ngực trước của lợn Landrace tương ứng là 

128,13 cm và 114,23 cm; lợn Yorkshire có độ dài thân trước là 117,8 cm; 
vòng ngực trước có kích thước là 114,73 cm. 

+ Hiệu quả sử dụng thức ăn  

Lượng thức ăn tiêu tốn trung bình, khối lượng tăng trung bình, FCR của cả 

đàn trong giai đoạn thư hậu bị đến phối giống có chửa lần lượt là 372,08 kg, 
103,19 kg, 3,7. 

178.  

ĐỀ TÀI : “ĐÁNH GIÁ NĂNG 

SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN 

NÁI F1 (LANDRACE X 
YORKSHIRE)  PHỐI VỚI LỢN 

ĐỰC DUROC NUÔI TẠI XÃ LAM 

CỐT-TÂN YÊN-BẮC GIANG”. 

Vũ Thị Thư 
Lê Việt 
Phương 

Kết quả chính và kết luận :     

 Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số nhận 
xét như sau: 

+ Các đặc điểm sinh lý sinh dục của  nái  lai F1 (LY)  nằm trong giới hạn 

gồm: tuổi phối giống lần đầu là: 240.5 ngày và tuổi đẻ lứa đầu là: 317.5 

ngày. Thời gian phối giống trở lại là: 6.12 ngày và khoảng cách lứa đẻ là 
143,2 ngày. Số lứa/nái/năm là 2,54 lứa. 

+Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (LY)  đạt kết quả tốt: 

Số con đẻ ra/ổ là 13.29 con; Khối lượng sơ sinh/con là 1.45 kg. 
Số con cai sữa/ổ là 11.00 con; Khối lượng cai sữa/con là 6.2 kg. 

Thời gian cai sữa là 22.00 ngày.  

+ Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (LY)  qua các lứa đẻ có xu hướng 
tăng dần, thấp nhất ở lứa 1 sau đó tăng dần ở lứa 2, lứa 3 và đạt cao nhất ở 

lứa 4 

+ Một số bệnh thường gặp ở trang trại:  

-Trên đàn lợn con: Tiêu chảy, cầu trùng, thiếu sắt, suyễn 
- Trên đàn lợn nái:Tai xanh, dịch tả, lở mồm long móng                                                                  

KẾT LUẬN 

Trên cơ sở các kết quả thu được trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra một 
số kết luận như sau. 

- Lợn nái lai F1(LxY) phối với đực Duroc được nuôi tại trại có chỉ tiêu về 

năng suất sinh sản tương đối tốt với các chỉ tiêu năng suất cụ thể là: Tuổi 

động dục lần đầu (ngày): 219,80 ngày. Tuổi phối giống lần đầu : 240.5 
ngày. Tuổi đẻ lứa đầu (ngày): 317.5 ngày. Thời gian mang thai: 115.1 ngày. 

Số con sơ sinh/ổ (con) : 13.29 con. Số con sơ sinh sống/ổ (con) : 11,15 con. 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) : 85.78 %. Khối lượng sơ sinh/con (kg) : 1.45kg. 
Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) : 15.95 kg.  Số ngày cai sữa (ngày) : 22.00 ngày. 

Số con cai sữa/ổ (con): 11.00 con. Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa 98.6%. Khối 

lượng cai sữa/ổ (kg): 67.20 kg. Khối lượng cai sữa/con (kg): 6,20 kg. Số 



lứa/nái/năm: 2,54. Số con cai sữa/nái/năm: 28.3(con). 

- Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(LxY) thấp ở lứa 1, tăng dần 
ở lứa 2 và cho năng suất cao nhất ở lứa 3, lứa 4 năng suất sinh sản giảm dần 

nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định. 

- Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 Kg lợn con cai sữa ở nái F1 (L×Y) phối 

với đực Duroc tiêu tốn 5.40 kg. 
- Hạch quả kinh tế/nái/năm: lợi nhuận 10.749.120đ /nái/năm 

  TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 

Tồn tại 
Do thời gian theo dõi của chúng tôi có hạn, phạm vi theo dõi hẹp, dung 

lượng mẫu theo dõi ít nên kết quả của chúng tôi còn nhiều hạn chế do cơ sở 

vật chất và điều kiện nghiên cứu thực nghiệm chưa đồng bộ. Do đó kết luận 
của chúng tôi còn mang tính chất tương đối. 

Đề nghị 

Do nái lai F1 (LxY) phối với đực Duroc cho năng suất sinh sản tốt vì vậy 

nên nhân rộng công thức phối này trong chăn nuôi nái sinh sản để cho hiệu 
quả cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho người chăn nuôi. 

179.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI LANDRACE 

& YORSINE PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC” TẠI TRẠI AMAFARM, 
NAM TÂN, NAM SÁCH, HẢI 

DƯƠNG” 

Nguyễn Đoạt 
Nguyễn Bá 

Mùi 

Trên cơ sở các kết quả thu được trong nghiên cứu này, emđưa ra một số kết 

luận sau: 
Các chỉ tiêu sinh sản của hai tổ hợp lai D x F1(LY)  nuôi tại trại cho năng 

suất sinh sản tốt và tương đối cao. Cụ thể : 

• Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục: 

- Tuổi phối giống lần đầu của tổ hợp lai là 233.7 ngày. 
- Tuổi đẻ lứa đầu của tổ hợp lai D x F1( LY) là 248.7 ngày. 

- Thời gian mang thai của tổ hợp là 115.3 ngày. 

- Thời gian cai sữa tương ứng với tổ hợp lai D x F1(LY) là 20.9 ngày. 
- Thời gian chờ phối của tổ hợp lai D x F1(LY) là 5.15 ngày. 

- Khoảng cách lứa đẻ của tổ hợp lai lần là 141.35 ngày. 

- Số lứa đẻ/nái/năm của tổ hợp lai D x F1(LY) là 2.45 lứa/nái/năm. 

• Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản của tổ hợp lai D x F1(LY)  
• Số con sơ sinh /ổ là 15.067 con. 

- Số con sơ sinh sống/ổ của tổ hợp lai là 14.133 con. 

- Tỷ lệ sơ sinh sống là 93.72%. 
- Số con để nuôi của tổ hợp lai là 13.833 con. 

- Số con cai sữa là 13.633con. 

- Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng sơ sinh/ổ của tổ hợp lai D x F1(LY) 



là  1.523 kg/con và 21.164 kg/ổ  

- Khối lượng cai sữa/con và khối lượng cai sữa/ổ tổ hợp lai là 6.663 kg/con; 
90.72 kg/ổ. 

• Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ của hai tổ hợp lai D x F1(LY) 

Nhìn chung các chỉ tiêu đều có xu hướng tăng về năng xuất, và tỷ lệ sống 

cao do đội ngũ công nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, 
cùng với đó là khả năng tiếp thu các công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong chăn 

nuối thời đại mới. 

- Tình hình dịch bệnh trên đàn nái và đàn lợn con theo mẹ. 
+ Đàn lợn nái chủ yếu mắc các bệnh về sinh sản : viêm tử cung, sảy thai, đẻ 

khó, tỷ lệ mắc nhìn chung không cao ; tỷ lệ chữa khỏi là khá cao.  

+ Ở đàn lợn con theo mẹ chủ yếu mắc tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp, tiêu 
chảy có tỷ lệ mắc nhiều, viêm khớp có tỷ lệ mắc ít nhưng tỷ lệ chữa khỏi 

của các bệnh này là tương đối cao.  

Như vậy có thế thấy công tác phòng bệnh và điều trị bệnh ở xí nghiệp là 

tương đối tốt. 
• Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa. 

Qua theo dõi chúng tôi có kết quả tiêu tốn thức ăn của tổ hợp lai 

 D x F1(LY) là 5.482 kg/kg lợn con cai sữa. 

180.  

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA 

VIỆC BỔ SUNG ẤU TRÙNG RUỒI 
LÍNH ĐEN VÀO KHẨU PHẦN ĂN 

CỦA GÀ ĐÔNG TẢO SINH SẢN   

Lê Thị Phương 
Linh 

Đặng Thúy 
Nhung 

- Từ kết quả thu được của việc bổ sung ấu trùng vào khẩu phần ăn của gà 

Đông Tảo, chúng tôi rút ra những kết luận sau: 

- Hoạt động chăn nuôi của Hợp tác xã Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông 

Tảo trong 3 năm gần đây ngày càng được đẩy mạnh với quy mô đàn tăng 
dần. 

- Ảnh hưởng đến ngoại hình gà Đông Tảo: 

+ Gà sinh sản Đông Tảo sử dụng 10% ấu trùng trong thức ăn có hình thái 
lông cơ thể bóng mượt, bộ lông đuôi bóng mượt, mào tích đỏ tươi và hình 

thái màu sắc chân bóng đỏ hơn so với lô không sử dụng (ĐC+, ĐC-) và đẹp 

nhất là lô bổ sung 10% ấu trùng. 

-Ảnh hưởng của việc bổ sung ấu trùng ruồi lính đen đến khả năng sinh sản 
của gà Đông Tảo: 

+ Tăng tỷ lệ đẻ và năng suất trứng cao hơn lô ĐC+ và ĐC- 

+ Lượng thức ăn thu nhận của gà ở lô TN cao hơn so với lô ĐC+ và ĐC- 
+ Không ảnh hưởng đến khối lượng cơ thể gà và tỷ lệ nuôi sống 

+ Không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu: trứng giống, tăng số trứng có phôi, gà 

con nở ra và gà con loại 1 (P < 0,05) so với ĐC+ và ĐC-. 



+ Tăng hiệu quả chăn nuôi gà hơn so với lô ĐC+ và ĐC- 

181.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG CỦA VỊT GRIMAUD 
531 TẠI TRẠI VỊT GIỐNG CÔNG 

NGHỆ CAO THÁI HƯNG - THÁI 

THỤY - THÁI BÌNH 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh  

Đặng Thúy 

Nhung 

- Đặc điểm ngoại hình:  

+ Màu sắc lông: Vịt 1-14 ngày tuổi chủ yếu có lông màu vàng rơm, 21 ngày 
tuổi thay lông màu trắng, số ít vẫn có lông màu vàng và đến 42 ngày tuổi 

vịt Grimaud 531 trống có bộ lông trắng tuyền đồng nhất. 

+ Chiều dài thân, vòng ngực, chiều cao chân, chiều dài lườn và chiều dài 
lông cánh có số đo tăng liên tục giữa các lần đo ở 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42 

ngày tuổi. 

- Khối lượng cơ thể Vịt Grimaud 531 ở 1 ngày tuổi là 49,65 g/con và tăng 
liên tục đến 45 ngày tuổi (xuất bán) đạt 3167,5 g/con. 

- Lượng thức ăn vịt trống Grimaud 531 thu nhận từ 1-45 ngày tuổi là 

6914,67 g/con, tổng lượng thức ăn thu nhận của 3000 vịt trong giai đoạn 1-

15 ngày tuổi là 18338,13 kg  và tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng là 2,22 kg. 
- Hiệu quả chăn nuôi 3000 vịt trống Grimaud 531 thí nghiệm đầu kỳ từ 1-45 

ngày tuổi là 112.197.890 VNĐ. 

182.  

QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI 

DƯỠNG VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG 

SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI 
F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC TẠI CTY 

TNHH MTV LỢN GIỐNG LẠC 

VỆ- XÃ LẠC VỆ- HUYỆN TIÊN 
DU- TỈNH BẮC NINH 

Kiều Văn 

Hùng 

Phan Xuân 

Hảo 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đưa ra một số kết luận 
sau: 

Về quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh của công ty cho đàn lợn 

tại trang trại luôn được thực hiện nghiêm ngặt, với sự giám sát của cán bộ 

kỹ thuật. 
Khoảng cách của trại đến khu dân cư rất gần nên rất khó kiểm soát dịch 

bệnh. Chất thải của trang trại có đi qua hệ thống xử lí biogas tuy nhiên nước 

thải vẫn có mùi và chảy ra hệ thống kênh mương và gây ra ô nhiễm môi 
trường xung quanh gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư trong khu vực. 

Trang trại cần có biện pháp để khắc phục hiện trang này. 

Năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) 

Năng suất sinh sản của nái  F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc  
đạt kết quả tốt thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 

- Tuổi động dục lần đầu là 207,82 ngày 

- Tuổi phối giống lần đầu là 238,67 ngày 
- Thời gian mang thai là 114,54 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu là 344,87 ngày  

- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 138,60 ngày 
- Thời gian cai sữa là 21,61 ngày 

Thời gian động dục trở lại là 3,93 ngày 

- Khối lượng cai sữa/con là 5,81 kg 



- Số con đẻ ra/ổ là 13,01 con 

- Số con để nuôi/ổ là 11,61 con 
- Số con đẻ ra còn sống/ổ là 12,36 con 

- Số con cai sữa/ổ là 11,33 con 

- Khối lượng sơ sinh/ổ là 19,54 kg  

- Khối lượng sơ sinh/con là 1,50 kg 
- Khối lượng cai sữa/ổ là 65,89 kg 

- Số con cai sữa/nái/năm là 27,95 con 

Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái F1(Landrace x Yorkshire) đều có giá 
trị thấp ở lứa 1 sau đó tăng dần và đạt cao ở lứa 4, 5 và giảm ở lứa 6 tuy 

nhiên vẫn đạt giá trị khá cao. 

- Lượng thức ăn tiêu tốn để sản xuất ra 1kg lợn cai sữa là 5,31 kg. 

183.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI DUROC 

ĐƯỢC PHỐI VỚI ĐỰC DUROC 

TẠI CÔNG TY CP GIỐNG VẬT 

NUÔI AMAFARM AN MÔN-LÊ 
LỢI-CHÍ LINH-HẢI DƯƠNG 

Lưu Mạnh 

Cường 

Nguyễn Bá 

Mùi 

Từ kết quả thu được về các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái Duroc nuôi tại công 
ty CP giống vật nuôi amafam An Mô-Lê Lợi-Chí Linh-Hải Dương chúng 

tôi đưa ra mốt số kết luận sau: 

Các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục của lơn nái Duroc đều ở mức tốt. Cụ thể là 
tuổi phối giống lần đầu: 258,1 ngày; tuổi đẻ lứa đầu: 372,73 ngày; thời gian 

mang thai: 114,33 ngày; thời gian động dục lại sau cai sữa: 9,9 ngày; 

khoảng cách lứa đẻ: 148,17 ngày. 
Khả năng sinh sản của lợn nái Duroc nuôi tai công ty là khá tốt. Trung bình 

số con đẻ ra/ổ, số con đẻ ra còn sống/ổ, số con để lại nuôi/ổ, số con cai 

sữa/ổ lần lượt là 8,9;8,0;7,94;7,73 con. Khối lượng/con ở sơ sinh, lợn con 

cai sữa tương ứng là 1,54; 5,72 kg và số ngày nuôi con trung bình là 23,93 
ngày. 

Nhìn chung thì năng suất sinh sản cao ở các lứa là: thấp nhất ở lứa 1 và tăng 

dần đến lứa 3 và giảm dần ở lứa 4 và 5. 
Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa ở mức khá cao (8,72 kg TA). 

184.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LAI 

F1(LANDRACExYORKSHIRE) 
PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

KAERGARDEN – ĐAN MẠCH 

Phạm Hoàng 
Tuấn Anh 

Nguyễn 
Phương Giang 

- Tình hình chăn nuôi tại trại Keargarden khá ổn định và là mô hình thể 

hiện chăn nuôi lợn tiêu biểu của Đan Mạch. Điều đó phản ánh lên sự phát 

triển của ngành chăn nuôi Đan Mạch 
- Đối với lợn nái mang thai và nuôi con: Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh dục 

của lợn nái thí nghiệm: tuổi động dục lần đầu là 191,6 ngày tuổi, tuổi phối 

giống lần đầu là 214,74 ngày tuổi, thời gian mang thai là 115,12 ngày, tuổi 
đẻ lứa đầu là 329,86 ngày tuổi, thời gian cai sữa là 21,82 ngày. 

- Đối với lợn nái nuôi con: Thời gian chời phối là 4,44 ngày, khoảng cách 

lứa đẻ là 141,38 ngày và hệ số lứa đẻ là  lứa/nái/năm. Số con sơ sinh/ổ là 



19,14 con, số con sơ sinh sống/ổ là 17,86 con, số con để nuôi/ổ là 13,1 con, 

số con cai sữa/ổ là 11,94 con, khối lượng sơ sinh/con là 0,56kg, khối lượng 
sơ sinh/ổ là 7,34kg, khối lượng cai sữa/con là 6,82kg, khối lượng cai sữa/ổ 

là 81,15kg. 

- Những bệnh thường gặp trên đàn lợn nái là: 1 ca bị viêm tử cung, 2 ca đẻ 

khó, 1 ca viêm vú và 4 ca viêm khớp. Tất cả các ca bệnh đều được điều trị 
và chữa khỏi. 

- Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con 7-21 ngày tuổi: Lợn con tăng 

451,11g từ 0-7 ngày tuổi, tăng 308,3 từ 7-14 ngày tuổi, tăng 379,68g từ 14-
21 ngày tuổi. Lợn con tại trại Keargarden tăng khối nhanh hơn so với lợn 

con ở Việt Nam. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng thức ăn ở Đan Mạch 

là rất tốt. 
+ Một số chỉ tiêu của lợn con: Khối lượng sơ sinh/con là 0,56kg/con, số con 

đẻ ra/ổ 19,14 con, số con sơ sinh sống/ổ là 17,86 con, tỷ lệ sơ sinh sống/ổ là 

93,21%, Số con để nuôi/ổ là 13,1 con, số con cai sữa/ổ là 11,94 con, tỷ lệ 

nuôi sống/ổ là 91,3%, khối lượng cai sữa/con là 6,82kg/con 
+ Một số bệnh phổ biến trên đàn lợn nái là: Viêm khớp 8%, đẻ khó 4%, 

viêm tử cùng và viêm vú là 2%. Tỷ lệ chữ khỏi là 100%. 

- Đối với lợn con giai đoạn 7-21 ngày tuổi trung bình của thí nghiệm là: 
+ Khả năng tăng khôi lượng cơ thể là 5,32kg/con. 

+ Lượng thức ăn thu nhận hang ngày là 29,2g/con/ngày. 

+ Tỷ lệ tiêu chảy là 9,23%. 

185.  

“Khả năng sinh trưởng và hiệu quả 

sử dụng thức ăn của gà GF 268 nuôi 

tại trại Gia cầm Phú Lộc – Phù Ninh 
– Phú Thọ”. 

Vũ Thị Hằng Hà Xuân Bộ 

1. Gà GF268 khi kết thúc chu kỳ nuôi có tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 93,5 %.  
2. Trong điều kiện nuôi nhốt hoàn toàn, gà GF268 có khối lượng trung bình 

khi xuất chuồng ở tuần thứ 15 đạt 2246 g. Khối lượng sống trung bình của 

gà trống là 2732 g còn gà mái là 1760 g. 
3. Gà GF268 có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt, chỉ số FCR của giai đoạn 

là 3,16 kg thức ăn/kg tăng trọng. 

4. Nuôi gà GF268 mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 12240 đầu gà ban đầu 

qua 15 tuần nuôi, xuất bán với giá 48.000 đồng/kg thì lãi nhận được là 
190.342.560 VNĐ cho 12240 con. 

186.  “ Đánh giá khả năng sinh sản của 

giống gà đẻ trứng hồng D310 nuôi tại 

trang trại ông Nguyễn Hiệp Khôi ở 
Vĩnh yên - Vĩnh Phúc 

Trần Văn Đăng 
Nguyễn Chí 

Thành 

Từ kết quả thu được qua đợt nuôi TN đàn gà D310 đẻ trứng thương phẩm 

chúng tôi rút ra được những kết luận sau: 
- Tỷ lệ nuôi sống trong giai đoạn 1-18TT cao, trung bình đạt 96.13% 

- Tỷ lệ đẻ trung bình từ 19-33TT đạt 78.24% 

- Năng suất trứng trung bình từ 19-33TT là 5.47 



- Tiêu tốn thức ăn trung bình từ 19-33TT là 2.82kgTĂ/10 quả trứng 

- Khối lượng trứng trung bình đạt 53.2g/quả 
- Khối lượng trung bình của gà lúc 18TT đạt 1505.17g/con 

-Tỷ lệ đẻ trung bình của gà từ 19-33TT là 78.25%, tỷ lệ đẻ giai đoạn đỉnh 

25-33TT đạt 94.15% 

- Năng suất trứng trung bình từ 19-33TT đạt 5.47 quả/mái/tuần, năng suất 
trứng trung bình giai đoạn đẻ đỉnh 25-33TT đạt 6.59 quả/mái/tuần. 

187.  

“Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 
nái lai F1(Landrace x Yorkshire) 

phối với đực Duroc nuôi ” 

Hoàng Thị 

Quỳnh Trang 

Hoàng Anh 

Tuấn 

Trên cơ sở các kết quả thu được trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra một 

số kết luận như sau: 
Đối với các chỉ tiêu về khả năng sinh sản của lợn nái F1(LY) phối với lợn 

đực Duroc 

1. Đàn lợn nái F1(LY) nuôi tại trang trại mang các đặc điểm sinh dục bình 

thường của giống. Tuổi đẻ lứa đầu là 366,66 ngày. Thời gian mang thai là 
114,84 ngày. Khoảng cách lứa đẻ là 144,27 ngày.  

 2.  Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) phối với đực Duroc tương đối 

tốt: Số con đẻ ra/ổ, số con còn sống/ổ, số con để nuôi/ ổ, số con cai sữa/ổ 
lần lượt là: 12,71; 12,367; 12,256 và 11,833 con. Số con cai sữa/nái/năm là 

28,94 con. Khối lượng sơ sinh/con, khối lượng cai sữa/con là: 1,3113 kg và 

6,0198 kg. Khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ là 16,512 kg và 
71,09kg. Tỷ lệ sơ sinh sống (%) và tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) là 

97,424%; 96,524 %.  

3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của tổ hợp lai lai Du x F1(LY) nhìn 

chung ở lứa 1 là thấp nhất, tăng dần đến lứa 3 đạt cao nhất. 
  Chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lơṇ cai sữa trong nghiên cứu của chúng 

tôi là  5,924 kg 

188.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN LỢN NÁI CỦA I LAI F1 
(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC TẠI 

TRẠI TÂN TIẾN - VĂN GIANG - 
HƯNG YÊN” 

LÊ VĂN 

NGỌC 

Cù Thị Thiên 

Thu 

Từ kết quả thu được cho thấy năng suất sinh sản của đàn nái F1 (LxY) phối 
với đực Duroc đạt kết quả khá tốt. Cụ thể như sau: a. Đối với các chỉ tiêu về 

sinh lý sinh sản + Tuổi động dục lần đầu : 205,77 ngày + Tuổi đẻ lứa đầu: 

366,6 ngày + Khoảng cách lứa đẻ: 143,51 ngày + Số lứa/ nái/ năm : 2,542 
lứa b. Đối với các chỉ tiêu về năng suất sinh sản + Số con đẻ ra/ổ là: 13,022 

con + Số con sơ sinh sống/ổ đạt: 12,744 con + Tỉ lệ sơ sinh sống/ ổ : 97,966 

% + Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa/ ổ: 98,932% + Số con cai sữa/ổ là: 12,556 
con + Khối lượng sơ sinh/ổ là: 18,508 kg + Khối lượng cai sữa/ổ là: 70,336 

kg + Số con cai sữa/nái/năm là: 29253 con Năng suất sinh sản của lợn nái 

lai F1 (L×Y) phối với đực Duroc qua các lứa: Năng suất sinh sản thấp ở lứa 



1, tăng dần và ổn định ở các lứa 2, 3, 4, 5 và lứa 6 giảm rõ. c. Tiêu tốn thức 

ăn để sản suất ra 1 kg lợn con cai sữa ở nái F1 (L×Y) phối với đực Duroc 
Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn cai sữa của trại đạt: 6,16 kg thức ăn d. Tình hình 

dịch bệnh 69 

Trên đàn lợn nái lai F1 (L×Y) thưởng mắc các bệnh: Viêm tử cung, viêm 

vú, hiện tượng khó đẻ với tỷ lệ thấp. Tỷ lệ điều trị khỏi đều đạt 100%. Trên 
đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy (24,73%); viêm khớp 

(5,2%); Hecni(1,02%). Tỷ lệ khỏi bệnh khá cao đạt từ 95 % đến 100% 

189.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI F1 
(LANDRACE x YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC TẠI 

TRẠI DOÃN THỊ HƯỜNG - PHÙ 

CỪ - HƯNG YÊN” 

Trần thị 

Phương Thảo  

Trần Bích 

Phương 

· Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục 
- Tuổi động dục lần đầu: 202,03 ngày 

- Tuổi phối giống lần đầu: 259,10 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu: 377,47 ngày 

- Thời gian mang thai: 115,02 ngày 
- Thời gian cai sữa trung bình : 23,06 ngày 

- Thời gian động dục trở lại:5,33 ngày 

- Khoảng cách giữa hai lứa đẻ:143,66 ngày 
viii 

· Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái; 

- Số con đẻ ra/ổ: 12,30con 
- Số con sơ sinh còn sống/ổ: 11,63 con 

- Tỉ lệ sơ sinh sống đến 24h sau khi đẻ/ổ: 94,75 % - Số con để nuôi/ổ: 

11,52con 

- Số con cai sữa/ổ: 11,36con 
- Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa/ổ: 97,80 % 

- Khối lượng sơ sinh/con: 1,37 kg 

- Khối lượng sơ sinh/ổ: 15,98kg 
- Khối lượng cai sữa/ổ: 72,31 kg 

- Khối lượng cai sữa/con: 6,35 kg 

- Số lứa đẻ/nái/năm:2,54lứa 

- Tổng số con cai sữa/nái/năm:29,62 con 
· Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 5,76kg thức ăn/ 1kg 

lợn con cai sữa. 

190.  KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 
LỢN DUROC ĐÀI  LOAN NUÔI 

TẠI TRẠI LỢN GIỐNG 

AMAFARM  XÃ NAM TÂN - 

Khúc Đình 

Thắng 

Dương Thu 

Hương 

1, Khối lượng cai sữa của lợn Duroc Đài Loan hơi thấp (6,27 kg) nhưng  
khối lượng 80 ngày tuổi và 150 ngày tuổi lại cao hơn so với các nghiên cứu 

khác  

(27,55 và 100.87 kg). 



HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI 

DƯƠNG 

2, Khả năng sinh trưởng tuyệt đối của lợn Duroc từ 27 – 80 ngày tuổi đạt  

410,47 (g/con/ ngày). Sinh trưởng tuyệt đối từ 80 – 150 ngày tuổi ở mức 
cao đạt  

1047,4 (g/con/ngày). Sinh trưởng tuyệt đối giai đoạn từ CS – 150 ngày tuổi 

đạt  

mức tương đối 769.07 (g / con /ngày). 
3, Giới tính có ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn Duroc Đài  

Loan. 

 4, Tiêu tốn thức ăn giai đoạn cai sữa đến 80 ngày tuổi đạt mức trung bình.  
Tiêu tốn thức ăn giai đoạn 80 – 150 ngày tuổi là 2,35 kg. 

191.  

“NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
LỢN NÁI LAI F1(LANDRACE X 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN 

ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRANG 
TRẠI NAM VIỆT – HUYỆN ĐỊNH 

HÓA – TỈNH THÁI NGUYÊN” 

Nguyễn Thị 

Trà 
Vũ Đình Tôn 

 Tóm tắt kết quả : Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái F1 (Landrace x 

Yorkshire) nằm trong giới hạn bình thường của giống: tuổi phối giống lần 

đầu là 235,40; thời gian mang thai là 114,81 ngày; tuổi đẻ lứa đầu 350,85 
ngày; khoảng cách lứa đẻ 142,97 ngày. 

  -Năng suất sinh sản của F1 (Landrace x Yorkshire) đạt kết quả tốt: Số con 

sơ sinh/ổ trung bình đạt 11,79 con/ổ. Tỷ lệ SS sống 96,12%. Số con cai 
sữa/ổ trung bình đạt 11,16 con/ổ. Tỷ lệ nuôi sống 98,46%. Khối lượng cai 

sữa/con trung bình đạt 5,67kg. 

Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) qua các lứa đẻ có 
xu hướng tăng dần, đạt cao nhất ở lứa 4,5 và giảm ở lứa 6. 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa là 6,71kg. 

 - Đàn lợn nái mắc một số bệnh thông thường nhưng với tỉ lệ không cao 

như: đẻ khó (9,17%), viêm tử cung (9,17%), viêm vú (1,93%), viêm khớp 
(0,96%), sót nhau (3,86). Đàn lợn con theo mẹ mắc bệnh tiêu chảy cấp PED 

với tỷ lệ cao (58,68%), ngoài ra còn mắc các hội chứng về hô hấp với tỷ lệ 

mắc thấp (3,93%). 

192.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 

(LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG DUROC 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI ÔNG 

HOÀNG VĂN VIỆN Ở PHÚC YÊN 

– VĨNH PHÚC” 

Lê Tân Đạt 
Nguyễn Xuân 

Trạch 

- Tuổi động dục lần đầu: 197,50 ngày 
- Tuổi phối giống lần đầu: 239,53 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu:  355,10 ngày 

- Thời gian mang thai: 115,05 ngày 
- Thời gian cai sữa: 27,11 ngày 

- Thời gian chờ phối: 4,98 ngày 

- Khoảng cách lứa đẻ: 147,31 ngày 
- Số lứa đẻ/nái/năm: 2,47 lứa 

- Số con sơ sinh/ổ: 13,05 con 

- Số con còn sống sau 24h: 12,56 con 



- Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 96,52% 

- Số con để nuôi/ổ: 12,51 con 
- Số con cai sữa/ổ: 12,11 con 

- Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 96,59% 

- Khối lượng sơ sinh/con: 1,43 kg 

- Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,99 kg 
- Khối lượng cai sữa/con: 7,03 kg 

- Khối lượng cai sữa/ổ: 84,94 kg 

-      Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai 
nuôi tại trang trại là 5,65 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

  

193.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI LAI ( 

LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI LỢN 

GIỐNG AMAFARM Ở TỈNH HẢI 

DƯƠNG 

Đỗ Thị Bình 
Nguyễn Thị 

Phương Giang 

Tình hình chăn nuôi tại trại 

Trang trại lợn giống Amafarm nằm trên địa bàn thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trại được xây dựng với các khu chuồng 

thiết kế kiểu chuồng kín, các công trình phục vụ cho chăn nuôi và khu ăn 

uống nghỉ ngơi của kĩ thuật và công nhân. 
Đàn lợn được chăm sóc và nuôi dưỡng theo quy trình cẩn thận, theo dõi sự 

thay đổi của lợn để biết có biện pháp can thiệp kịp thời tạo ra năng suất cao. 

Vệ sinh phòng bệnh ở trang train cũng được chú trọng quan tâm để ngăn 
chặn dịch bệnh xảy ra với đàn lợn, đàn lợn được tiêm vaxcin đầy đủ để sức 

đề kháng tốt với bệnh tật tạo ra năng suất cao cho trang trại. 

❖ Năng suất sinh sản chung của lợn nái F1 (Landrace × Yorkshire) 

Tổ hợp lai giữa nái F1 (Landrace × Yorkshire) phối với đực Duroc cho 

năng suất sinh sản tương đối cao. Số con đẻ ra sống/ổ đạt 13,60 con, số con 
cai sữa/ổ đạt 11,92 con. Khối lượng sơ sinh/con đạt 1,54 kg, khối lượng cai 

sữa/con và  khối lượng cai sữa/ổ đạt lần lượt là 6,22 kg và 74,10 kg. 

❖ Tiêu tốn thức ăn của lợn con từ sơ sinh tới cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái nuôi tại 
trang trại là 5,89 kg. 

❖ Tình hình dịch bệnh  trên đàn lợn tại trang trại 

Trên đàn lợn nái: Bệnh chủ yếu thường gặp là viêm tử cung, viêm vú, viêm 

da. Trong đó viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao nhất 8,8% nhưng tỷ lệ chữa khỏi 
là 100 %. 

Trên đàn lợn con: Bệnh chủ yếu là hội chứng tiêu chảy do Ecoli. Giai đoạn 

lợn mắc nhiều nhất là giai đoạn bắt đầu tập ăn (6 - 14 ngày tuổi), tỷ lệ mắc 

11.42% 



194.  

“KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA 

ĐÀN LỢN NÁI F1(LANDRACE × 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN 
ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRẠI 

THẠCH NGỌC” 

Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 

Dương Thu 

Hương 

1. Đàn lợn nái F1(LxY) mang đặc điểm sinh dục bình thường của giống. 

Tuổi đẻ lứa đầu là 351,33 ngày. Thời gian mang thai là 115,07 ngày. Thời 
gian cai sữa và thời gian động dục trở lại lần lượt là 23,67 và 6,2 ngày. 

Khoảng cách lứa đẻ là 144,93 ngày. 

2. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc là khá tốt: 

Số con đẻ ra/ổ là 12,67 con; Số con sơ sinh sống/ổ là 11,73 con; Số con cai 
sữa/ổ là 11,73 con; Khối lượng sơ sinh/con là 1,46kg; Khối lượng cai 

sữa/con là 7,25kg; Khối lượng sơ sinh/ổ là 17,06kg; Khối lượng cai sữa/ổ là 

84,55kg; Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ là 93,45%; Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa là 
99,52 % 

3. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 5,02kgTĂ/kgTT 

4. Tình hình dịch bệnh của trại tương đối cao, do khâu phòng dịch chưa tốt, 
cần có thời gian trống chuồng cho các ổ đẻ, khi đỡ lợn đẻ cần có đồ bảo hộ 

như găng tay để hạn chế lợn nái bị viêm khi đẻ xong. 

195.  

“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA LỢN NÁI F1 

(LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 
TẠI TRANG TRẠI HC HÀ NAM Ở 

DUY TIÊN – HÀ NAM” 

Tống Thị Hiền 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của đàn lợn nái 

F1(LxY) nuôi tại trang trại HC Hà Nam ở Duy Tiên – Hà Nam, chúng tôi 
rút ra một số kết luận sau : 

• Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) 

Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc tại trang trại 
đạt khá tốt. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được là: 

 Tuổi động dục lần đầu      : 218.83 ngày 

Tuổi đẻ lứa đầu                   : 353.67 ngày 

Khoảng cách lứa đẻ                 : 145.93 ngày 
Số con sơ sinh/ổ                      : 13.94 con 

Số con sơ sinh sống/ổ            : 12.45 con 

Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ           : 90.11% 
Số con cai sữa/ổ                : 11.26 con 

Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa     : 94.28% 

Khối lượng sơ sinh/ổ         : 18.27kg 

Khối lượng cai sữa/ổ        : 81.73kg 
Số lứa/nái/năm                        : 2.50 lứa 

Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của nái F1(LY) hầu như có giá trị thấp ở lứa 

1 sau đó tăng dần đạt cao và ổn định ở lứa 4, 5 đến lứa 6 giảm. 
 

 

• Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa của nái F1(LxY) 



Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái F1(LxY)là 

5.39kgTĂ/kgTT. 
• Tình hình dịch bệnh ở trang trại  

Một số bệnh thường gặp ở lợn nái: viêm tử cung, viêm vú, sót nhau và tiêu 

chảy với tỷ lệ mắc thấp,  kết quả điều trị khỏi các bệnh đạt 100% 

Một số bệnh thường mắc ở lợn con theo mẹ nhìn chung với tỷ lệ mắc thấp. 
Cụ thể : tiêu chảy (7.76%),viêm phổi(7.16%),  viêm khớp(0.89%), Hernia 

(1.19%). Kết quả điều trị khỏi bệnh cao. 

196.  

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN 

NUÔI VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG 

SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI 

LY (Landrace Yorkshire) PHỐI VỚI 
ĐỰC GIỐNG DUROC TẠI TRẠI 

CỦA CÔNG TY ANT 

Đoàn Thị Mai 
Bùi Quang 

Tuấn 

Từ những kết quả thu được chúng tôi có một số kết luận như sau:  
- Tình hình chăn nuôi của trại trong những năm gần đây khá ổn định, không 

có sự biến động nhiều. Năm 2019 toàn trại có 310 con nái sinh sản, năm 

2020 là 300 con và đến đầu tháng 3 năm 2021 là 325 con. 

-  Công tác chăm sóc nuôi dưỡng: Trại đã có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng 
phù hợp với từng giai đoạn sinh sản giúp cho đàn lợn đạt năng suất sinh sản 

cao, mang lại hiệu quả kinh tế cho trang trại. 

-  Năng suất sinh sản của lợn nái LY của trại tương đối tốt: 
+  Số con sinh ra/ ổ và số con cai sữa trên ổ lần lượt là: 11,49 con và 11,05 

con. 

+ Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con lần lượt là: 1,54kg và 
5,74kg. 

+ Tỷ lệ sơ sinh sống và tỷ lệ sống đến cai sữa lần lượt là: 99,28% và 

97,37%. 

*Năng suất sinh sản của lợn nái Duroc phối với đực Duroc nuôi tại trại qua 
các lứa đẻ: 

+ Số con sơ sinh sống/ổ tăng dần từ lứa 1 đến lứa 4, giảm từ lứa 5 lần lượt 

là: : 11,32; 11,55; 11,65; 11,75;11,4 và 11,3 con. 
+ Số con cai sữa/ổ thấp nhấp ở  lứa 2 và lứa 3, cao nhất ở lứa 4 lần lượt là : 

11;10,9; 10,8; 11,35;11,2 và 11,02 con. 

+ Khối lượng sơ sinh/con qua các lứa là tương đương nhau, thấp nhất ở lứa 

1 và cao nhất ở lứa 2,4. Khối lượng sơ sinh/con từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt 
là: 1,5; 1,56; 1,53; 1,55; 1,55 và 1,5. 

+ Khối lượng cai sữa/con cũng tương đương nhau, thấp nhất ở lứa 1 và cao 

nhất ở lứa 2,3,4. Khối lượng cai sữa/con từ lứa 1 đến lứa 6 lần lượt là: 5,6; 
5,8;5,8; 5,78;5,77 và 5,75. 

- Công tác phòng bệnh cho lợn con luôn được trại thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ và đúng kỹ thuật. Lợn được tiêm vắc xin ở trạng thái khỏe mạnh, 



được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm và các 

bệnh mãn tính khác để tạo được trạng thái miễn dịch tốt nhất. 
- Công tác vệ sinh, sát trùng chuồng trại luôn được đặt lên hàng đầu với 

việc vệ sinh hàng ngày và vệ sinh định kỳ. Công tác vệ sinh được thực hiện 

một cách nghiêm túc nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn.  

197.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI LAI 

F1(LANDRACE x YORKSHIRE) 
ĐƯỢC PHỐI VỚI ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI XÃ GIA PHÚ- HUYỆN 

GIA VIỄN-TỈNH NINH BÌNH 

Nguyễn Thị 
Liên 

Đặng Thái Hải 

Trên cơ sở phân tích các kết quả nghiên cứu trên, tôi đưa ra một số kết luận 
như sau : 

-Đàn lợn nái F1(LxY) mang đặc điểm sinh dục bình thường của giống. Tuổi 

đẻ lứa đầu là 356,13 ngày. Thời gian mang thai là 114,36 ngày. Thời gian 
cai sữa và thời gian động dục trở lại lần lượt là 25,08 và 5,95 ngày. Khoảng 

cách lứa đẻ là 145,01 ngày. 

-Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) phối với đực Duroc là khá tốt: Số 

con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là 12,00; 11,48; 
11,22 con. Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con là 1,39 và 

6,47 kg. Khối lượng sơ sinh/ổ và khối lượng cai sữa/ổ là 15,29 và 63,93. Tỷ 

lệ sơ sinh sống/ổ và tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa là và 95,79%; 98,70%. Số 
lứa/nái/năm là 2,51 lứa. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa 

là 6,47. 

198.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 ( 
LANDRACE  X  YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC TẠI 

TRANG TRẠI  PHÚ MIMH 1, XÃ 

PHÚ MINH, HUYỆN KÌ SƠN, 
TỈNH HÒA BÌNH 

Lương Thị 
Mận 

Cù Thị Thiên 
Thu 

❖ Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai  

● Tuổi phối giống lần đầu: 246,72 ngày 

● Tuổi đẻ lứa đầu: 361,3 ngày 
● Thời gian mang thai: 114,8 ngày 

● Thời gian cai sữa: 23,83 ngày 

● Thời gian chờ phối: 5,54 ngày 
● Khoảng cách lứa đẻ: 144,23 ngày 

● Số lứa đẻ/nái/năm: 2,55 lứa 

❖ Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 
● Số con đẻ/ổ: 12,98 con 

● Số con còn sống sau 24h: 12,24 con 

● Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 94,42% 

● Số con để nuôi/ổ: 11,9 con 
● Số con cai sữa/ổ: 10,91 con 

● Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 91,95% 

● Khối lượng sơ sinh/con: 1,45 kg 
● Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,81 kg 



● Khối lượng cai sữa/con: 6,33 kg 

● Khối lượng cai sữa/ổ: 69,34 kg 

❖ Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai nuôi 

tại trang trại là 6,1kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

199.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 
SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI LAI 

GF24 (LANDRACE X 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 
GIỐNG DUROC NUÔI TẠI 

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI CÔNG 

NGHỆ CAO AGRI FARM HÒA 

BÌNH  

Nguyễn Văn 
Mạnh 

Nguyễn Hoàng 
Thịnh 

Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi xin đưa ra một số kết quả 

như sau: 
v Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai 

· Tuổi động dục lần đầu : 192,57 ngày 

· Tuổi phối giống lần đầu : 246,57 ngày 
· Tuổi đẻ lứa đầu: 361,40 ngày 

· Thời gian mang thai: 114,63 ngày 

· Thời gian cai sữa: 21,33 ngày 

· Thời gian chờ phối: 4,46 ngày 
· Khoảng cách lứa đẻ: 141,27 ngày 

· Số lứa đẻ/nái/năm: 2,58 lứa 

v Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 
Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 

· Số con sơ sinh/ổ: 12,75 con 

· Số con sơ sinh sống/ổ: 12,13con 
· Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 95,42% 

· Số con để nuôi/ổ: 12,12 con 

· Số con cai sữa/ổ: 11,87con 

· Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 98,05% 
· Khối lượng sơ sinh/con: 1,43 kg 

· Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,41 kg 

· Khối lượng cai sữa/con: 5,91kg 
· Khối lượng cai sữa/ổ: 70,36 kg 

· Thời gian cai sữa: 21,33 ngày 

v Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa 
 Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai nuôi 

tại trang trại là 5,26 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa. 

200.  ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA 

ĐÀN VỊT GRIMAUD GIỐNG 
THUỘC CÔNG TY CP MAVIN 

DUCKFARMS VIỆT NAM TẠI 

NGUYỄN 
MINH HIỂN 

Dương Thu 
Hương 

 Sức sản xuất của đàn vịt Grimaud bố mẹ khá tốt:8 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống 

ở vịt trống và vịt mái đều đạt 93,33%, đến 16 tuần tuổi vẫn không có sự 
thay đổi về tỷ lệ nuôi sống. Tuần thứ 8 của vịt trống có khối lượng 

2376.38g đạt 99.36% so với tiêu chuẩn của hãng. Vịt mái là 2072.37% đạt 



LƯƠNG SƠN  – HÒA BÌNH 98.23% so với tiêu chuẩn của hãng. Đến 16 tuần tuổi vịt trống có khối 

lượng 3034.17g đạt 99.38% so với tiêu chuẩn của hãng. Vịt mái là 
2524.81% đạt 99.71% so với tiêu chuẩn của hãng. Vịt Grimaud có quả 

trứng đầu tiên ở 162 ngày tuổi (24 tuần tuổi), và vịt có tuổi đẻ là 175 tức 25 

tuần tuổi. Khối lượng khi vào đẻ của trống là 3569.36 g đạt 98.63% so với 

hãng, mái là 2897.36g đạt 98.01% so với hãng. Tỷ lệ đẻ của vịt Grimaud 
tăng dần từ tuần tuổi thứ nhất, đạt đỉnh cao ở 9 – 12 tuần tuổi đạt 80,69% 

sau đó giảm. Theo dõi đến tuần 16 cho năng suất trứng đạt 20,38 

quả/mái/tuần. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng đến tuần 16 là 3,91 kg. 
Khối lượng trứng của vịt Grimaud là 89.39g, với chỉ số hình dạng là 4,42, 

tỷ lệ lòng đỏ là 34,62% đơn vị Haugh là 90,85. Trên đàn vịt thương phẩm: 8 

tuần tuổi thì tỷ lệ nuôi sống đạt 97.50%. 7 và 8 tuần tuổi khối lượng vịt 
thương phẩm lần lượt là 2750,36 và 3035,13 g. 1 tuần tuổi, trung bình vịt ăn 

31,52g/ngày đến 8 tuần tuổi trung bình ăn 217,08g/con/ngày, tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng là 2,73 kg và chỉ số sản xuất là 202,46. 7 và 8 tuần 

tuổi tỷ lệ thân thịt đạt 71,36 và 72,55%, tỷ lệ thịt đùi là 13,85 và 15,96%. 
Độ dài lông cánh là 10,13 và 14,95 cm. 

201.  

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 

BÒ HẬU BỊ HF THUẦN NUÔI TẠI 
TRUNG TÂM GIỐNG VÀ  

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT - 

MỘC CHÂU 

Trần Thị 

Phương Thanh 
Hà Xuân Bộ 

* Đối với bê HF thuần giai đoạn từ sơ sinh – 70 ngày tuổi: 

+ Khối lượng cơ thể sơ sinh là 34,17 kg/con và khối lượng 70 ngày tuổi đã 
tăng là 75,25 kg/con. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối bê HF thuần giai đoạn từ sơ sinh – 70 ngày tuổi là 

không đồng đều, có xu hướng tăng trưởng mạnh ở giai đoạn đầu nhưng 

giảm dần ở giai đoạn sau. Sinh trưởng mạnh nhất ở giai đoạn 10 – 20 ngày 
tuổi. 

+ Sinh trưởng tương đối bê HF thuần giai đoạn từ sơ sinh – 70 ngày tuổi là 

không đồng đều qua các giai đoạn, có xu hướng sinh trưởng cao ở giai đoạn 
45 – 70 ngày tuổi. 

* Đối với bê HF thuần giai đoạn từ 90 – 180 ngày tuổi 

+ Khối lượng cơ thể bê HF thuần tại 90 ngày tuổi là 79,41 kg/con và khối 

lượng 180 ngày tuổi đã tăng là 171,13 kg/con. Tăng khá đều qua từng giai 
đoạn. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối bê HF thuần giai đoạn từ 90 – 180 ngày tuổi có xu 

hướng tăng dần theo ngày tuổi, đạt sinh trưởng cao nhất ở giai đoạn 150 – 
180  

+ Sinh trưởng tương đối bê HF thuần giai đoạn từ 90 – 180 ngày tuổi là 

phát triển không đồng đều có xu hướng phát triển mạnh ở giai đoạn 150 – 



180 ngày tuổi. 

* Đối với bò hậu bị HF thuần giai đoạn từ 12 – 15 tháng tuổi 
+ Khối lượng cơ thể bò hậu bị HF thuần tại 12 tháng tuổi là 247,25 kg/con 

và khối lượng 15 tháng tuổi đã tăng là 323,67 kg/con. Phát triển khá ổn 

định qua các giai đoạn. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối bò hậu bị HF thuần giai 
đoạn từ 12 – 15 tháng tuổi có xu hướng phát triển không đồng đều. Sinh 

trưởng mạnh ở giai đoạn 13 – 14 tháng tuổi.  

* Mô tả sinh trưởng của bò hậu bị HF bằng hàm hồi quy phi tuyến tính 
Trong các hàm (Gompertz, Logistic, Richards, Brody, Bertalanffy, 

Negative Exponential, Bridges, Janoschek, Weibull) được sử dụng để ước 

tính sinh trưởng của bò HF theo các thời gian khác nhau, Gompertz được 
coi là hàm phù hợp nhất để mô tả sinh trưởng của bò hậu bị HF. 

 Hàm Gompertz: BWi, t = 398,00*exp(-12,44*exp(-0,005*T)).  

Thời gian và khối lượng tại điểm uốn ước tính của bò HF theo mô hình 

Gompertz là 167,35 ngày và 146,27 kg.  

202.  

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN 
NUÔI VÀ ĐÁNH GIÁ  KHẢ NĂNG 

SINH TRƯỞNG CỦA ĐÀN GÀ 

HẬU BỊ ISA BROWN NUÔI TẠI 

TRẠI GÀ PULLET, XÃ HƯỚNG 
ĐẠO, HUYỆN TAM DƯƠNG, 

TỈNH VĨNH PHÚC 

LÊ THỊ QUẾ 
ANH 

Nguyễn Thị 
Phương Giang 

Quy trình chăn nuôi: kỹ thuật trại và công nhân thực hiện đầy đủ quy trình 

an toàn sinh học ở trong trại. Quy trình phòng bệnh cho đàn gà tại trang trại 

luôn thực hiện nghiêm ngặt, với sự giám sát chặt chẽ của chủ trại, người kỹ 
thuật và Công ty Japfa Comfeed. Quy trình này là phù hợp với việc nuôi 

dưỡng gà Isa Brown giai đoạn 1-12 tuần tuổi. 

- Khả năng sinh trưởng của gà Isa Brown từ 1 – 12 tuần tuổi:  

Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1 – 12 tuần tuổi của gà Isa Brown đạt 99,9%, tỷ lệ 
hao hụt ở mức thấp, thấp hơn so với tiêu chuẩn của công ty. Khối lượng tích 

lũy đến tuần 12 đạt 1052,55g. Độ đồng đều của gà Isa Brown từ 1 – 12 tuần 

tuổi trung bình đạt 86,11 %. Hệ số chuyển hóa thức ăn từ 1 – 12tuần tuổi 
trung bình là: 2,80 kg TĂ/ kg TT. 

203.  
NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  F1 (LANDRACE 
xYORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN 

ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRANG 

TRẠI HÙNG LINH - THÔN ĐOÀI - 
VIỆT HÙNG - ĐÔNG ANH - HÀ 

NỘI” 

Nguyễn Quang 
Huy 

Lê Việt 
Phương 

Trên cơ sở phân tích các kết quả nghiên cứu trên, tôi đưa ra một số kết luận 

như sau : 

1. Đàn lợn nái F1(LY) mang đặc điểm sinh dục bình thường của giống. 
Tuổi đẻ lứa đầu là 355,68 ngày. Thời gian mang thai là 114,17 ngày. Thời 

gian cai sữa và thời gian chờ phối trở lại lần lượt là 23.35 và 5,01 ngày. 

Khoảng cách lứa đẻ là 142,54 ngày. 
2. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) phối với đực Duroc là khá tốt: Số 

con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là 12,52; 11,55; 

10,55 con. Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con là 1,30 và 



6,52kg. Khối lượng sơ sinh/ổ và khối lượng cai sữa/ổ là 16,20 và 68,33 kg. 

Tỷ lệ sơ sinh sống và tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa là 92,14 và 98,47%. Số 
lứa/nái/năm là 2,56 lứa. 

3. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 6,24 kg 

Lợn nái mắc một số bệnh như viêm vú 9,09%, viêm tử cung 12,12%, viêm 

khớp (6,06%), tiêu chảy (6,06%), viêm phổi (3,03%). Kết quả điều trị khỏi 
bệnh tương đối cao với tỷ lệ 75 – 100%.  

Lợn con mắc một số bệnh như tiêu chảy (42,61%), viêm phổi (2,84%), 

viêm khớp (5,68%), Hernia (5,11%). Kết quả điều trị khỏi bệnh tương đối 
cao. 

204.  

Sức sản xuất của đàn gà lai (Chọi x 

Lương Phượng) tại trại Bảo Thanh- 

Phù Ninh-Phú Thọ”. 

Trần Thị 
Hương 

Đặng Thái Hải  

- Tỉ lệ nuôi sống cao,nuôi đến 104 ngày tuổi đạt 94.46% 

- Khối lượng gà trống đạt :2,760.4g 

- Khối lượng gà mái đạt: 1,873.4g 
- Khối lượng trung bình khi xuất chuồng đạt: 2,316.9g/con 

- Hiệu quả chuyển hóa thức ăn là 3,25 kg/1 kg tăng khối lượng 

- Tổng lãi một lứa thu về: 153,616,000đ 

205.  

ĐỀ TÀI: “Theo dõi khả năng sinh 

sản của đàn gà Ai Cập được nuôi tại 

Công ty Cổ phần Giống gia cầm Tiến 

Đạt 

Hà Văn Công 
Nguyễn Thị 

Phương Giang 

Kết quả chính và kết luận: 

Ø Đặc điểm sinh sản 

-    Tuổi thành thục sinh dục: Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên là 19 tuần tuổi; 

Tuổi đạt tỷ lệ đẻ 5% là 20 tuần tuổi, Tuổi đạt tỷ lệ đẻ 50% của đàn là 23 
tuần tuổi; Đỉnh cao tỷ lệ đẻ của đàn là 88,22% ở tuần 36.  

-    Tiêu tốn thức ăn/ 10 trứng từ tuần 21 – 40 là 1,67kg. 

-    Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn sinh sản  là 98,82%. 
Ø Chất lượng trứng:  

- Khối lượng trứng trung bình là 58.02g/quả; Chỉ số hình thái là 1.25 đạt 

tiêu chuẩn; Độ dày vỏ 0.33 mm; Tỷ lệ lòng trắng 64.21%; Tỷ lệ lòng đỏ 

26.59%; Tỷ lệ vỏ 9.2%; Màu sắc lòng đỏ 9.6; Độ chịu lực 3.2 kg/cm2 
Ø Tình hình dịch bệnh:  

- Giai đoạn gà sinh sản mắc bệnh ít hơn do được nuôi trên lồng đẻ, không 

tiếp xúc trực tiếp với nền, được phun khử trùng định kỳ hàng tuần, chuồng 
trại được công nhân vệ sinh sạch sẽ và sử dụng thuốc phòng định kỳ cứ 20 

ngày/lần. Bệnh thường gặp trong giai đoạn này là bệnh ỉa phân xanh phân 

trắng do rối loạn tiêu hóa. 
 

206.  “NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 LY (LANDRACE X 
Lê Ngọc Phước Đặng Thái Hải  

 Tuổi phối giống lần đầu là: 219,33 ngày. 

- Tuổi đẻ lứa đầu là: 358,11 ngày. 



YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN 

ĐỰC DUROC TẠI CÔNG TY 
TNHH CHĂN NUÔI SƠN ĐỘNG - 

TỈNH BẮC GIANG” 

- Thời gian mang thai là: 115,40ngày. 

- Thời gian cai sữa là: 22,54 ngày. 
- Thời gian chờ phối là: 3,94 ngày. 

- Khoảng cách lứa đẻ là: 142,09ngày. 

- Số lứa/nái/năm là: 2,59 . 

- Số con sơ sinh sống/ổ: 13,9 con/ổ. - Sốconcaisữa/ổ:13,03con/ổ. 
- Tỷ lệ sơ sinh sống: 93,07% 

- Tỷ lệ nuôi sống: 97,55%. 

- Khối lượng sơ sinh/ con: 1,27 kg. 
- Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,00kg. 

- Khối lượng cai sữa/con: 6,67kg. 

- Khối lượng cai sữa/ổ: 86,95kg/ổ. 

207.  

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA 

BÊ HOLSTEIN FRIESIAN TỪ SƠ 

SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI TRANG 
TRẠI BÒ SỮA VINAMILK NGHỆ 

AN 

Trương Văn 

Huy 

Nguyễn Xuân 

Trạch 

1) Tình hình chăn nuôi bò sữa tại trang trại 
- Tổng đàn bò năm 2020 là 2073 con bò (gồm bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò 

hậu bị và bò tơ) và 604 con bê. 

- Trang trại hiện đang áp dụng quy trình công nghiệp hiện đại, có đội ngũ 
kỹ thuật viên và công nhân có trình độ chuyên môn cao. Quy mô đàn bò sữa 

của trang trại đã có sự tăng lên về số lượng và chất lượng trong những năm 

gần đây. Tiềm năng phát triển chăn chăn nuôi bò sữa của trang trại rất mở 
rộng, dự định sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. 

2) Đặc điểm sinh trưởng của bê từ sơ sinh đến cai sữa 

Nghiên cứu các chỉ tiêu về sinh trưởng của bê cho kết quả khá cao, cụ thể 

như sau: 
- Khối lượng của bê sơ sinh đạt 35,25kg, 35 ngày tuổi đạt 56,48kg và đến 

cai sữa đạt 77,65kg. 

- Sinh trưởng tuyệt đối của bê giai đoạn sơ sinh đến 35 ngày đạt 606,57 ± 
8,76 gam/con/ngày, giai đoạn 35 ngày tuổi đến cai sữa đạt 604,86 ± 10,6 

gam/con/ngày, trung bình cả giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa đạt 605,71 ± 

5,2 gam/con/ngày. 

- Sinh trưởng tương đối của bê giai đoạn sơ sinh đến 35 ngày tuổi đạt 46,29 
± 0,08 %, giai đoạn 35 ngày tuổi đến cai sữa đạt 31,57 ± 0,43 %, cả giai 

đoạn từ sơ sinh đến cai sữa đạt 75,11 ± 0,69 % 

- Bê sơ sinh có chiều đo cao vây là 73,46 ± 0,17 cm, vòng ngực 69,65 ± 
0,26 cm. Lúc 35 ngày tuổi cao vây của bê đạt 84,07 ± 0,47 cm, vòng ngực 

89,61 ± 0,33 cm. Đến cai sữa bê có chiều đo cao vây là 102,97 ± 0,26 cm, 

vòng ngực đạt 112,44 ± 0,34 cm. 



3) Kháng thể γ-globulin của bê 3 ngày tuổi 

Hàm lượng kháng thể γ-globulin trong máu bê lúc 3 ngày tuổi là 9,26 ± 
0,016 mg/ml, cao hơn so với bê nuôi tại Tuyên Quang và Lâm Đồng đã 

khảo sát trước đó. 

4) Một số bệnh phổ biến  

- Bê HF giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa tại trang trại chủ yếu mắc bệnh tiêu 
chảy và viêm đường hô hấp với tỷ lệ khá cao, tương ứng là 20% và 7% 

- Các bệnh truyền nhiễm rất ít gặp do bê đã được tiêm vắc xin phòng bệnh 

trước đó. 
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ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 

(LANDRACE × YORKSHIRE) 
PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI TRANG TRẠI LISGAARD 

GODS PIG PRODUCTION APS 
TẠI ISGARDSVEJ 7A,  8420 

KNEBEL, ĐAN MẠCH 

Đỗ Thị Hạnh 
Nguyễn Thị 

Phương Giang 

4.1.Kết luận 

4.1.1. Tình hình chăn nuôi tại trang trại 

    Trang trại được xây dựng trong một thời gian dài và luôn ổn định về quy 

mô với khoảng 900 nái bao gồm cả hậu bị. Trang trại với đầy đủ các hệ 
thống đều tự động. Tuy nhiên, trang trại của chúng tôi không có thiết bị làm 

mát có thể một phần nguyên nhân do Đan Mạch hầu hết là lạnh và có 

khoảng hơn 1 tháng là nóng. Vì vậy mỗi năm có khoảng 6,7 lợn nái chết do 
không chịu được nóng.  

Trại luôn tuân thủ, đảm bảo quy trình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và 

vệ sinh thú y định kỳ nên đảm bảo được chất lượng sinh sản cũng như an 
toàn sinh học cho trại.  

4.1.2. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x 

Yorkshire)  

     Lợn nái lai F1(LY) phối giống với lợn đực Duroc đạt năng suất sinh sản 
tương đối tốt. Các chỉ tiêu về năng suất sinh lý sinh sản thu được như sau: 

- Tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, thời gian mang thai của lợn nái 

F1(LY) lần lượt là 241,75; 346,13; 114,33 
- Số con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là: 18,55; 

17,12; 12,62 con/ổ. 

- Khối lượng sơ sinh/ con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, 

khối lượng cai sữa/ổ tương ứng là 1,151; 18,91; 5,67; 71,26 kg. 
4.1.3. Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ của nái lai F1 (Landrace x 

Yorkshire) 

Năng suất sinh sản của nái lai F1(LY) thấp nhất ở lứa 1, lứa 2 và tăng dần ở 
lứa 3, ở lứa 4, cao nhất ở lứa 5 và giảm ở lứa 6, 7 nhưng vẫn duy trì ở mức 

ổn định.  

  



4.1.4. Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái và lợn con theo mẹ 

Đàn lợn nái sinh sản thường mắc các bệnh: Viêm tử cung (11,5%), viêm vú 
(7,5%), sót nhau (3,5%), bại liệt (3%) với tỷ lệ thấp. 

Trên đàn lợn con theo mẹ thường mắc các bệnh: tiêu chảy (10,9 %); viêm 

khớp (2,18 %);  
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NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1(LANDRACE X 

YORKSHIRE) VÀ DUROC X 

(LANDRACE X YORKSHIRE) 
NUÔI TẠI TRANG TRẠI LONG 

THỦY, HUYỆN TRẢNG BOM,  

TỈNH ĐỒNG NAI 

trương văn 

nam 
Đỗ Đức Lực 

Qua kết quả thu được trong nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái F1(L 
x Y) và Du x (L x Y) sống sót sau dịch tả lợn Châu Phi tại trại chăn nuôi 

trang trại Long Thủy, huyện Trảng Bon, tỉnh Đồng Nai chúng tôi rút ra một 

số kết luận sau: 
1. Năng suất sinh sản chung của lợn nái F1(L x Y) và Du x (LxY) sống sót 

sau dịch tả lợn Châu Phi đạt năng suất sinh sản tốt: 

- Thời gian mang thai là 115,43 ngày 

- Số con đẻ ra/ổ là 9,80 con. 
- Số con cai sữa/ổ là 8,39 con. 

- Khối lượng cai sữa/ổ là 50,40 kg/ổ. 

2. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(L x Y) không có kháng thể đối với 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi có phần cao hơn so với năng suất sinh sản của 

lợn nái Du x (LxY) có kháng thể đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

3. Năng suất sinh sản của lợn nái F1(L x Y) và Du x (L x Y) qua các lứa thể 
hiện khuynh hướng thấp nhất ở lứa 1 thấp và tăng dần lên cao nhất ở lứa 3.  
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ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 
(LANDRACE  X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC 

Chu Thanh Tú 
Hoàng Anh 
Tuấn 

❖ Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai   

• Tuổi động dục lần đầu: 205.67 ngày 

• Tuổi đẻ lứa đầu: 350.93 ngày 

• Khoảng cách lứa đẻ: 146.41 ngày 

❖ Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản  

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 

• Số lợn con cai sữa/nái/năm: 33.054 con 

• Khối lượng cai sữa/con: 6.155 kg 
• Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa/ổ: 97.913 % 

Lứa đẻ có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản. Năng suất sinh sản đạt thấp tại 

lứa thứ 1 sau đó tăng dần và đạt cao ở các lứa 3, 4 và lứa 5.  

❖ Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa 

• Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 5.54 kg. 

211.  Đánh giá quy trình chăm sóc, nuôi 

dưỡng lợn nái sinh sản và lợn con 

theo mẹ tại trang trại ông Erik 

Lê Thị Thùy 
Dung 

Bùi Huy 
Doanh 

Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra kết luận 

như sau: 

- Về quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại 



Petersen, Bredebro, Đan Mạch trang trại: 

+ Đối với nái sinh sản: Đưa nái lên chuồng đẻ trước 3-4 ngày, hằng ngày 
kiểm tra nái, cung cấp rơm cho nái mỗi ngày, hỗ trợ nái trong trường hợp 

khó đẻ, cung cấp đủ lượng thức ăn cho nái theo từng giai đoạn và thể trạng. 

+ Đối với lợn con: Cắt rốn, tiêm sắt và uống Baycox, công tác ghép đàn, 

kiểm tra lợn hằng ngày. 
- Về kết quả chăn nuôi của trang trại: 

+ Một số chỉ tiêu về sinh lý sinh sản của đàn lợn nái F1 (LxY): Tuổi động 

dục lần đầu: 193,90 ngày, tuổi phối giống lần đầu: 257,28 ngày, tuổi đẻ lứa 
đầu: 374,70 ngày, thời gian mang thai: 117,65 ngày, thời gian cai sữa: 

34,50 ngày, thời gian chờ phối: 5,45 ngày, khoảng cách lứa đẻ: 158,06 

ngày, số lứa đẻ/nái/năm: 2,32 lứa. 
+ Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản: Số con đẻ/ổ: 21,4 con, số con còn 

sống sau 24h: 19,42 con, tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 90,81%, số con để nuôi/ổ: 

13,90 con, số con cai sữa/ổ: 12,88 con, tỉ lệ nuôi sống/ổ: 96,71%, khối 

lượng sơ sinh/con: 1,29 kg, khối lượng sơ sinh/ổ: 26,68 kg, khối lượng cai 
sữa/con: 6,37 kg, khối lượng cai sữa/ổ: 82,28 kg. 
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NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ 

MÁI LƯƠNG PHƯỢNG ĐƯỢC 
PHỐI NHÂN TẠO VỚI GÀ 

TRỐNG HỒ NUÔI TẠI TRẠI GÀ 

GIỐNG TIẾN ĐẠT, LIÊN HÀ – 

ĐÔNG ANH – HÀ NỘI 

Lương Nhân 

Chiến 
Vũ Đình Tôn 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
4.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠI GÀ GIỐNG TIẾN ĐẠT 

Trại gà giống Tiến Đạt thuộc thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, 

Hà Nội – nơi có truyền thống nuôi gà khá lâu năm. Vị trí và giao thông rất 

thuận tiện cho việc vận chuyển giống gia cầm đi khắp các tỉnh thành trong 
nước, gần nút giao thông cắt qua quốc lộ 5 nối từ thành phố  Hà Nội  đến 

thành phố Hải Phòng đi qua các tỉnh là Hưng Yên và Hải Dương, gần nút 

giao với cao tốc Hà Nội -  Bắc Giang, còn rất gần Thái Nguyên, Bắc Ninh 
và tiện đường nối đi các tuyến đường quan trọng khác. 

Được thành lập vào năm 2003 với diện tích rộng hơn 4 ha, ban đầu gia đình 

chỉ nuôi gà lấy trứng nhưng thấy việc chỉ nuôi gà lấy trứng không mang lại 

hiệu quả. Năm 2007 gia đình đã vay mượn và đầu tư thêm hệ thống máy ấp 
và xây thêm chuồng trại để sản xuất gà giống và nuôi thêm cả gà thịt. Hàng 

năm trại không ngừng cập nhật, cải tiến và giám sát chặt chẽ mọi quy trình 

sản xuất, tiến hành nghiên cứu, lai tạo ra những giống gà mới phù hợp, có 
khả năng thích nghi cao mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.  

Trại gồm 4 khu chuồng với diện tích mỗi chuồng là 1500 m2,  mỗi chuồng 

có chiều dài 100m và chiều rộng 15m. Đều là hệ thống chuồng kín với hệ 



thống quạt hút và giàn mát để điều hòa tiểu khí hậu trong chuồng tạo môi 

trường sống tốt nhất cho gà, đặc biệt là gà đẻ trứng giống. Trong 4 khu 
chuồng thì có một chuồng nuôi gà thịt, 1 chuồng nuôi gà hậu bị, và 2 

chuồng nuôi gà giống bố mẹ. Trại gà đẻ được thiết kế theo kiểu chuồng chữ 

A giúp tiết kiệm diện tích và thuận tiện cho qua trình thu trứng và dọn phân. 

Được lắp hệ thống cho ăn và cho uống tự động. Xi lô thức ăn được đặt ờ 
bên ngoài chuồng để tiện phối trộn thêm thức ăn cũng trộn thuốc cho gà, bể 

nước cũng riêng từng chuồng để tiện cho gà uống thuốc, thuốc bổ mỗi khi 

cần. Bên cạnh đó là hệ thống máy ấp hiện đại với công suất 40.000 -  
60.000 quả trứng một lượt ấp cũng giúp trang trại cung cấp đủ nhu cầu thị 

trường. 

Khi xây dựng trại thì ước tính quy mô sẽ nuôi được 60.000 con gà. Trong 
đó gà thịt là 20.000 con, gà hậu bị là 20.000 con và gà giống bố mẹ cũng là 

20.000 con. Trong ba năm gần đây nhất thì chỉ có năm 2019 là có 60.000 

con gà có mặt ở trại. Đến năm 2020 chỉ còn 50.000 con gà. Và đến năm 

2021 do tình hình về giá thức ăn cũng như tình hình dịch Covid19 ảnh 
hưởng đến kinh tế từ đó ngành chăn nuôi cũng phải thay đổi để phù hợp nên 

trại chỉ còn nuôi 40.600 con gà. Với 20.000 con gà hậu bị bao gồm 10.000 

con gà hậu bị bố mẹ để làm giống và 10.000 con gà hậu bị để bán cho các 
đơn vị khác. Gà thịt có 10.000 con chủ yếu là gà lai (Hồ x Lương Phượng). 

Gà giống bố mẹ thì nuôi theo tỷ lệ là 600 trống cho 10.000 con mái. Trại 

nuôi gà Lương Phượng làm mái nền còn lại gà trống thì có các giống như 

Hồ, Đông Tảo, Chọi. Tùy thuộc và nhu cầu thị trường sẽ cho thụ tinh với 
con trống thích hợp. Tại thời điểm thực tập và theo dõi thì chuồng được 

chọn là phối nhân tạo với tinh của gà trống Hồ. 

 Để đảm bảo trại được vận hành tốt trại đã thuê 12 công nhân và 2 kỹ thuật 
để phụ trách quá trình sản xuất. Chủ trang trại cũng trực tiếp tham gia và 

sản xuất cùng công nhân và kỹ thuật để đảm bảo mọi việc trong trại được 

diễn ra đúng trình tự an toàn sinh học. 
4.2 QUY TRÌNH CHĂN NUÔI GÀ SINH SẢN 

4.2.1 Quy trình nuôi dưỡng gà sinh sản 

4.2.1.1 Quy trình nuôi gà hậu bị sinh sản 

Úm gà con hậu bị. 
Gà con mới nở ra sau khi được tiêm vaccine thì sẽ  được chuyển vào 

chuồng úm. Trước đó, chuồng úm đã được chuẩn bị đầy đủ để đón gà con: 

Lớp độn chuồng là trấu sạch dày 5-7cm, quây úm dùng cót ép cao 60cm, 



dùng đèn hồng ngoại làm hệ thống sưởi đảm bảo nhiệt độ chuồng ở mức 35 

– 37oC, khay ăn và khay uống đã làm sạch từ trước. Trong 3 giờ đầu, chỉ 
cho gà uống nước đã pha Gluco-KC rồi mới cho gà ăn. Cứ cách 3 tiếng 

kiểm tra thức ăn, nước uống và tình trạng gà một lần, chú ý nhiệt độ đã phù 

hợp với gà chưa.Thấy gà linh hoạt và tản đều, không đứng túm lại với nhau 

hoặc tản ra xa khỏi bóng là được. Trong tuần đầu tiên cho gà ăn từ 6-8 
bữa/ngày. Nước được thay 6-8 lần/ngày, nên pha một thùng nước có bổ 

sung thêm Gluco-KC đặt tại đầu chuồng để thuận tiện thay. Ngày thứ 3, pha 

thêm Amox-Colis vào nước uống cho gà để phòng cầu trùng. Trại không 
dùng kháng sinh nhóm Sulfamid vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của 

gà sau này. Đến tuần thứ hai, giảm xuống 3 bữa/ngày và cho gà uống nước 

bằng galong treo để tránh chất độn chuồng rơi vào máng uốn Trong 2 tuần 
đầu tiên, gà cần cung cấp nước bằng 1/3 trọng lượng cơ thể và gấp 2-3 lần 

trọng lượng thức ăn. Duy trì chế độ chăm sóc này đến khi gà được 21 ngày 

tuổi thì kết thúc giai đoạn úm chuyển sang nuôi hậu bị. Ở gia đoạn này gà 

dễ chết nhưng trại tuân thủ tốt các quy trình chăn nuôi nên tỷ lệ nuôi sống 
đạt 95%.  

Nuôi gà hậu bị sinh sản 

Sau khi kết thúc quá trình úm chuyển sang giai đoạn hậu bị, gà được thả ra 
khỏi quây úm và được làm quen dần với máng ăn và máng uống tự động. 

Trong những ngày đầu tiên vẫn phải bổ sung cám để gà ăn tránh trường hợp 

gà bị đói. Khi  gà đã thích nghi với chuồng nuôi thì chỉ việc cho ăn cho 

uống và theo dõi sức khỏe đàn gà. Đối với gà hậu bị để làm giống thì phải 
tiến hành cân gà lúc 5 tuần tuổi và sau đó lặp lại hằng tuần đến 18 tuần tuổi. 

Sẽ  chọn ngẫu nhiên 5% tổng số gà trong đàn dể cân lấy giá trị trung bình  

để kiếm tra độ đồng đều của đàn gà. Những con gà nặng hơn 10% giá trị 
trung bình thì cần tách ra hạn chế cho ăn. Những con bé hơn 10% giá trị 

trung bình thì phải cho ăn thêm hoặc kiếm tra bệnh , tật có thể loại thải luôn 

nếu không đạt yêu cầu. Việc kiểm tra độ đồng đều là hết sức quan trọng vì 
nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của toàn bộ đàn gà mái đặc 

biệt là đối với gà để làm gà bố mẹ. Kết thúc 22 tuần tuổi thì số gà còn sống  

đạt 91%. 

Như vậy sau 22 tuần nuôi hậu bị thì số gà còn sống đạt 91%. Tỷ  lệ này cao 
hơn  kết quả thí nghiệm của Hồ Xuân Tùng (2008) trên gà Ri (88,3%), 

Nguyễn Huy Đạt & cs (2005) trên đàn gà Ri vàng rơm (85,6 - 88,3%). Giữ 

được tỷ lệ sống cao như vậy có thể chứng tỏ rằng quy trình chăn nuôi của 



trại đã tốt và giống gà được chọn để nuôi cũng có sức sống cao. 

4.1.1.2  Quy trình nuôi dưỡng gà sinh sản 
Sau khi kết thúc quá trình nuôi hậu bị là 22 tuần thì gà sẽ được đưa sang 

chuồng đẻ và được đưa lên lồng. Việc chuyển đàn gà từ chuồng hậu bị sang 

chuồng đẻ phải được tiến hành vào lúc trời thật mát, tốt nhất là khi sáng 

sớm tinh mơ và gà không dược cho ăn trước khi chuyển chuồng. Được tiến 
hàn nhanh chóng nhưng  vẫn phải nhẹ nhàng hạn chế tối đa các tác nhân 

gây stress cho gà vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh sản sau này. Khi đưa 

gà lên chuồng thì để gà yên tĩnh tầm 3 tiếng sau đó mới cho ăn. 
Trại sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh của của công ty CP với thành 

phần dinh dưỡng như được trình bày ở bảng số 4.1. Trung bình một ngày 

mỗi con gà sẽ được cho ăn tổng khoảng 110 gam thức ăn  hỗn hợp. Thức ăn 
được trộn trong xilo đặt ở đầu chuồng và theo hệ thống băng tải thức ăn đi 

đến từng ô chứa gà một đảm bảo cả dãy chuồng được cho ăn lượng bằng 

nhau và cùng thời điểm. Trại còn cho gà ăn thêm cám gạo mỗi ngày, cám 

gạo sẽ được trộn cùng thức ăn của công ty, 100 cân thức ăn hỗn hợp của 
công ty thì trộn thêm 5kg cám gạo Ngoài ra trại còn bổ sung thêm ADE-

KHOÁNG PREMIX của công ty NANOVET, 100kg thức ăn thì trộn với 

10g ADE-KHOÁNG. 
Bảng 4.1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng 

cho gà đẻ 

Thành phần 

 
 

Độ ẩm (%) 

11,5 
 

Protein thô(%) 

17,000 
 

Béo thô (%) 

3,760 

 
Xơ thô (%) 

2,650 

 



Khoáng TS 

14,210 
 

Năng lượng thô (Kcal/kg TA) 

3941 

 
ME(kcal/kg TA) 

2800 

 
Lysine (%) 

0,866 

 
Methionin (%) 

0,387 

 

Cystin (%) 
0,236 

 

Methionin+ Cystin (%) 
0,663 

 

Threonin (%) 

0,617 
 

Tryptophan (%) 

0,181 
 

Isoleucin (%) 

0,647 
 

Valin (%) 

0,786 

 
Leucin (%) 

1,448 

 



Arginin (%) 

1,092 
 

Glutamic (%) 

2,838 

 
Canxi (%) 

4,000 

 
Phospho tổng số (%) 

1,029 

 
Phospho tiêu hóa (%) 

0,644 

 

4.2.2 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 
4.2.2.1 Quy trình vệ sinh 

Trại áp dụng quy trình an toàn sinh học trong việc phòng bệnh rất nghiêm 

ngặt. 
Đối với phương tiện ra vào  trại thì  phải đi qua hố vôi sát trùng đạt ở phía 

cổng trại. Kỹ thuật của trại sẽ định kỳ kiểm tra và bổ sung vôi vào hố để 

đảm bảo độ pH của hố đạt trên 13 thì mới coi là đạt tiêu chuẩn. Trại có bể 

sát trùng để ngâm khay trứng riêng, tất cả các khay trứng phải được ngâm 
trong bể chứ thuốc sát trùng ít nhất 12 tiếng sau đó để khô thì mới được sử 

dụng. 

Đối với công nhân và kỹ thuật phải có đồ lao động riêng được giặt và hấp 
khử trùng hằng ngày. Trước khi vào trại thì phải tiến hành thay quần áo và 

tắm sát trùng rồi mới thay đồ của trại. 

Đối với dụng cụ thiết bị dùng trong trại phải thường xuyên được rửa sạch, 
phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Không dùng chung thiết bị giữa các 

chuồng khác nhau. 

Đối với môi trường và cảnh quan xung quanh trại thì phải tiến hành dọn dẹp 

và vệ sinh định kỳ. Với cỏ và bui rậm thì tiến hành dọn 2 tuần 1 lần dùng 
máy cắt cỏ để dọn. Các cây to trong trại cũng được tỉa cành và tránh hiện 

tượng chim làm tổ. Các chỗ nước đọng, bãi rác phải được dọn và phun 

thuốc diệt côn trùng (Hantox200) 2 tuần 1 lần. 



Đối với chuồng trại thì được phun thuốc sát trùng (Iodine10%, Bencosid 

định kỳ 1 tuần 1 lần. Phun ở xung quang trại và lối đi vào trại hạn chế tối đa 
phun vào gà. Trước khi đưa gà vào chuồng thì chuồng sẽ được dọn rửa sạch 

rồi quét vôi  toàn bộ nền chuồng. Sau đó tiến hành phun khử trùng bằng các 

loại hóa chất Bencosid và Iodine. Cuối cùng đóng kín chuồng rồi xông 

Formone + thuốc tím trong vòng 24 giờ, sau đó mở thông thoáng và để 
trống một tuần. 

4.2.1.2. Quy trình tiêm phòng vaccine cho đàn gà 

Để hạn chế dịch bệnh xảy ra với đàn gà, trại đã áp dụng rất nghiêm ngặt 
lịch tiêm phòng các loại vaccine theo định kỳ, kết quả được trình bày ở 

bảng 4.2 dưới đây. Trong quá trình nuôi còn phải thường xuyên lấy mẫu 

máu để xét nghiệm nồng độ kháng thể để có biện pháp can thiệp kịp thời 
trước khi xảy ra dịch bệnh. Đối với gà nhỏ thì 10 lấy mẫu 1 lần còn sau 4 

tuần thì 1 tháng mới lấy mẫu xét nghiệm 1 lần. 

Bảng 4.2. Lịch Vaxcine cho gà đẻ 

Ngày tuổi 
Vaxcine phòng bệnh 

Tên Vaxcine 

Cách sử dụng 
 

01 

Marek 

Lynomarek 
Tiêm dưới da 

 

05 
ND–IB  lần 1 

ND – IB 

Nhỏ mắt, mũi 
 

07 

Gumboro lần 1 

Gum D hoặc Gum D78 
Nhỏ mắt, mũi 

 

10 



Đậu 

Đậu ngoại 
Chủng màng cánh 

 

14 

Gumboro lần 2 
Gum A hoặc Gum 228E 

Nhỏ mắt, mũi 

 
17 

Cúm gia cầm lần 1 

H5N2 
Tiêm dưới da 

 

21 

ND – IB lần 2 
ND – IB 

Nhỏ mắt, mũi 

 
24 

Gumboro lần 3 

Gum A (Gum 228E) 

Nhỏ mắt, mũi 
 

28 

Viêm phế quản truyền nhiễm 
IB – H120 

(IB – H4.91) 

Nhỏ mắt, mũi 
 

35 

Newcastle lần 1 

New hệ 1 
Tiêm dưới da 

 

45 



Cúm gia cầm lần 2 

H5N2 
Tiêm dưới da 

 

56 

Viêm thanh khí quản truyền nhiễm 
ILT 

Nhỏ mắt, mũi hoặc cho uống 

 
60 

Coryza lần 1 

Coryza 
Tiêm dưới da 

 

70 

Newcastle lần 2 
New hệ 1 

Tiêm dưới da 

 
100 

Cpryza lần 2 

Coryza 

Tiêm dưới da 
 

120 

Viêm thanh khí quản truyền nhiễm 
ILT 

Nhỏ mắt, mũi hoặc cho uống 

 
135 

ND – IB – EDS 

ND – IB – EDS 

Tiêm dưới da 
 

4.2.2. Quy trình khai thác và thụ tinh nhân tạo cho gà  

Chuẩn bị các điều kiện 



Gà trống phải có đủ độ tuổi thành thục sinh dục khoảng từ 22 tuần tuổi trở 

lên. Các đặc điểm sinh dục thứ cấp như mào, tích, bộ lông phát triển rực rỡ. 
Lồng nhốt gà trống được bố trí xen kẽ giữa các khu vực nhốt gà mái sao 

cho việc lấy tinh sau này được thuận lợi. Thông thường 10 gà trống được 

nhốt vào khu vực cho 150 - 200 gà mái. Lồng nhốt gà trống phải có chiều 

cao tối thiểu 60 cm và nhốt riêng từng con. 
Gà mái cũng phải đủ tuổi thành thục, đã đẻ bói 10 - 15%. Lồng nhốt gà mái 

là loại lồng bình thường như nhốt gà đẻ trứng thương phẩm, 3 - 4 con/lồng.  

Các kỹ thuật viên phải được đào tạo chuyên nghiệp, có sức khỏe, mắt tinh 
nhanh, có chiều cao tối thiểu 1,55 m để có thể thao tác ở tầng 3 của dãy 

lồng (nếu nhốt gà 3 tầng). 

Các dụng cụ phải có: Bếp từ, nồi inox, chậu, xà phòng, ống nghiệm 10 ml, 
pipet 0,5 ml, bông, kéo cong, cồn 900 , tủ kính đựng đồ… 

Tập phản xạ xuất tinh cho gà trống 

Dùng kéo cong đã được sát trùng bằng cồn 900, cắt toàn bộ lông ở phần 

bụng dưới, sát lỗ huyệt. Lông cắt xong phải mang ra khỏi chuồng nuôi. 
Yêu cầu cắt sát nhưng không được làm tổn thương vùng da được cắt lông. 

Tay không thuận nắm 2 chân gà, tay thuận vuốt nhẹ trên gà vùng lông đã 

cắt, vuốt theo chiều từ lỗ huyệt đến mỏm xương cứng. Mỗi lần vuốt 5 - 10 
lần, mỗi lần cách nhau 2 giây. Ngày tập vuốt 1 lần vào buổi chiều, tập liên 

tục như vậy trong khoảng 3 lần thì gà trống sẽ có phản xạ xuất tinh. Nếu 

sau khi tập gà không có phản xạ, người nuôi cần tập thêm 2 - 3 lần nữa. 

Kỹ thuật khai thác tinh 
Khử trùng dụng cụ 

Cho toàn bộ dụng cụ lấy tinh gồm: Chén con, ống nghiệm, pipet vào nồi 

luộc kỹ trong khoảng 20 phút, lấy ra để vào giá ống sau đó làm nguội trong 
tủ kính. 

Thao tác 

Kỹ thuật viên 1 sát trùng tay sạch sẽ, tay thuận cầm chén nhỏ bằng sứ, tay 
kia túm nhẹ phần đuôi gà.  

Kỹ thuật viên 2 một tay cầm cả 2 chân gà, tay kia vuốt nhẹ phần bụng dưới 

gà. Sau khi vuốt gà trống có hiện tượng xuất tinh thì dùng 2 ngón tay bóp 

nhẹ phần huyệt, khi đó kỹ thuật viên nhẹ nhàng đưa miệng chén vào lỗ 
huyệt hứng lấy toàn bộ tinh dịch đã xuất ra rồi đổ vào ống nghiệm.  

Khi lấy được khoảng 3 ml tinh dịch thì tiến hành thụ tinh. Thụ tinh hết 

lượng tinh dịch tiếp tục lấy tinh của các con gà trống khác. Thay chén mới 



sau mỗi lần lấy tinh. 

Bảo quản tinh dịch 
Trong suốt quá trình lấy tinh và thụ tinh, tuyệt đối không để da tay của kỹ 

thuật viên tiếp xúc trực tiếp với ống nghiệm.  

Nên khai thác vào lúc thời tiết mát, nhiệt độ bên ngoài khoảng dưới 250C, 

tốt nhất là thời điểm buổi chiều sau khi đã thu hết trứng. 
Kỹ thuật thụ tinh 

Kỹ thuật viên 1 bắt gà mái ra khỏi lồng, một tay giữ cả hai chân gà để gà 

nằm trên giá thu trứng, tay kia ấn nhẹ lỗ huyệt để lộ ra cửa tử cung.  
Kỹ thuật viên 2, một tay cầm ống nghiệm có tinh dịch, tay kia dùng pipet 

hút 0,05 - 0,07 ml tinh dịch, đưa đầu pipet vào cửa tử cung bóp nhẹ phần 

cao su đẩy hết phần tinh dịch đã hút vào tử cung gà mái. Sau khi bơm xong, 
đưa pipet vào ống nghiệm để chuẩn bị hút tinh dịch cho lần thụ tinh tiếp 

theo. Kỹ thuật viên cần chú ý quan sát đảm bảo toàn bộ gà mái được thụ 

tinh. 

Chú ý:  
 Phân lô trong đàn đảm bảo 3 ngày lấy và thụ tinh 1 lần;  

 Không để cho tinh dịch trào ngược pipet;  

 Thay ống nghiệm và pipet sau mỗi lần lấy và thụ tinh. 
Vệ sinh sát trùng dụng cụ 

Ống nghiệm và pipet sau mỗi lần thay cần được ngâm ngay vào nước sạch 

có pha xà phòng.  

Khi kết thúc buổi làm việc, kỹ thuật viên phải tiến hành rửa sạch bằng nước 
2 - 3 lần, luộc và ngâm trong nồi nước, bảo quản trong tủ kính. 

4.2.3. Quy trình thu và xử lý trứng 

Trứng sẽ được thu vào buổi chiều trong khoảng từ 2h – 4h .  
Trong khi thu trứng thì sẽ loại riêng những quả bị dập, vỏ mỏng, dị hình 

hay quá nhỏ không phù hợp để làm trứng giống.  

Những quả trứng cảm thấy đạt tiêu chuẩn sẽ được thu riêng ra các khay 
trứng khác nhau và trên khay có ghi số trứng và ngày thu. Những quả 

không đạt tiêu chuẩn sẽ thu riêng và xử lý khác. Tất cả trứng của ngày hôm 

đó đều được ghi vào sổ theo dõi trứng bao gồm cả trứng đạt tiêu chuẩn và 

trứng không đạt tiêu chuẩn. Trứng đạt tiêu chuẩn là trứng loại I còn trứng 
không đạt tiêu chuẩn là trứng loại.  

Sau khi kết thúc việc thu và phân loại trứng thì trứng loại I sẽ được tập kết 

tại kho trứng được phun sát trùng và đợi để đem đi ấp. 



4.2.4. Thu trứng và xử lý trứng 

Trứng sẽ được thu vào buổi chiều trong khoảng từ 2h – 4h . Trong khi thu 
trứng thì sẽ loại riêng những quả bị dập, vỏ mỏng, dị hình hay quá nhỏ 

không phù hợp để làm trứng giống. Những quả trứng cảm thấy đạt tiêu 

chuẩn sẽ được thu riêng ra các khay trứng khác nhau và trên khay có ghi số 

trứng và ngày hôm đó thu trứng. Những quả không đạt tiêu chuẩn sẽ thu 
riêng và xử lý khác. Tất cả trứng của ngày hôm đó đều được ghi vào sổ theo 

dõi trứng bao gồm cả trứng đạt tiêu chuẩn và trứng không đạt tiêu chuẩn. Ở 

đây quy ước trứng đạt tiêu chuẩn là trứng loại I còn trứng không đạt tiêu 
chuẩn là trứng loại. Sau khi kết thúc việc thu trứng trong chuồng đẻ thì 

trứng loại I sẽ được tập kết tại kho trứng được phun sát trùng và đợi để đem 

đi ấp. 
4.3. khả năng sinh sản 

4.3.1. Tỷ lệ đẻ 

Tỷ lệ đẻ là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng để đánh giá sức sản xuất của gia 

cầm. Tỷ lệ đẻ phản ánh chất lượng đàn gà giống, chế độ nuôi dưỡng, chăm 
sóc của cơ sở chăn nuôi và chỉ tiêu này ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế. 

Kết quả của chỉ tiêu tỷ lệ đẻ được thể hiện qua bảng 4.1. 

Bảng 4.3. Tỷ lệ đẻ của gà từ 22-34 tuần tuổi (n=5000) 
Tuần tuổi 

Trứng thu được 

(quả/tuần) 

Tỷ lệ đẻ (%) 
 

22 

4800 
13,71 

 

23 
8200 

23,43 

 

24 
12500 

35,71 

 



25 

17500 
50 

 

26 

20400 
58,29 

 

27 
21500 

61,43 

 
28 

22700 

64,86 

 
29 

23200 

66,29 
 

30 

23500 

67,14 
 

31 

24800 
70,86 

 

32 
23000 

65,71 

 

33 
22300 

63,71 

 



34 

21400 
61,14 

 

Trung bình 

 
54,02 

 

 
Hình 1. Tỷ lệ đẻ của gà Lương Phượng từ 22 đến 34 tuần tuổi (%) 

Từ bảng 4.3 và hình 1 cho thấy, tỷ lệ đẻ trung bình của gà Lương Phượng 

giai đoạn từ 22 đến 34 tuần tuổi là 54,02%. Tại 22 tuần tuổi, tỷ lệ đẻ của gà 
Lương Phương đạt thấp nhất 13,71%. Tỷ lệ đẻ tăng dần trong các tuần tiếp 

theo, tới 31 tuần tuổi đạt đỉnh đẻ là 70,08%, sau đó giảm dần, tới 34 tuần 

giảm còn 61,14%. Theo Nguyễn Thị Thu Hiền & cs. (2012), con lai F1 

(♂Móng x ♀Lương Phượng) có tuổi đẻ 5% lúc 22 tuần tuổi, đạt đỉnh đẻ là 
75,93 lúc 29 tuần. Như vậy, so với con lai F1 (♂Móng x ♀Lương Phượng), 

gà Lương Phượng có tuổi đẻ đạt đỉnh sớm hơn, nhưng tỷ lệ đẻ tại đỉnh thấp 

hơn. Trong khi đó, gà mái F1 (♂Hồ x ♀Lương Phượng) có tuổi đẻ 5% vào 
tuần 24 và tuổi đẻ đạt đỉnh cao muộn hơn: vào lúc 32 tuần tuổi (Bùi Hữu 

Đoàn & Hoàng Thanh, 2011). 

4.3.2 Năng suất trứng  

Năng suất trứng  là số trứng đẻ bình quân của 1 mái trong 1 tuần. Năng suất 
trứng của gà Lương Phượng từ 22 đến 34 tuần tuổi được thể hiện qua bảng 

4.2. 

 
Bảng 4.4. Năng suất trứng của gà Lương Phượng từ 22 đến 34 tuần tuổi 

Tuần tuổi 

Trứng thu được 
(quả/tuần) 

Năng suất trứng 

(quả/mái/tuần) 

 
22 

4800 

0,96 



 

23 
8200 

1,64 

 

24 
12500 

2,50 

 
25 

17500 

3,50 
 

26 

20400 

4,08 
 

27 

21500 
4,30 

 

28 

22700 
4,54 

 

29 
23200 

4,64 

 
30 

23500 

4,70 

 
31 

24800 

4,96 



 

32 
23000 

4,60 

 

33 
22300 

4,46 

 
34 

21400 

4,28 
 

Trung bình 

 

3,78 
 

Theo Nguyễn Hoàng Thịnh & cs. (2020), tỷ lệ đẻ và năng suất  trứng của gà 

có mối liên hệ chặt chẽ, khi năng suất trứng cao thì tỷ lệ đẻ tăng lên và 
ngược lại. Theo đó, năng suất trứng ở tuần 22 đạt 0,96 quả/con/tuần, tăng 

dần theo các tuần, đạt cao nhất vào tuần 31 (4,96 quả/mái/tuần), sau đó 

giảm dần, đến tuần 34 đạt 4,28 quả/mái/tuần. Năng suất trứng trung bình 

đạt 3,78 quả/mái/tuần. Kết quả này phù hợp với quy luật sinh sản tự nhiên 
của gia cầm. 

4.3.3 Tỷ lệ trứng loại I 

Tỷ lệ trứng loại I là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng trứng trong 
sản xuất con giống. Tỷ lệ trứng loại I của gà Lượng Phượng từ 22 đến 34 

tuần tuổi được thể hiện qua bảng 4.5. 

Bảng 4.5. Tỷ lệ trứng loại I của gà Lượng Phượng từ 22 đến 34 tuần tuổi 
Tuần tuổi 

Số trứng loại I 

(quả/tuần) 

Tỷ lệ trứng loại I 
(%) 

 

22 



4370 

91,04 
 

23 

7465 

91,04 
 

24 

11380 
91,04 

 

25 
15920 

90,97 

 

26 
18568 

91,02 

 
27 

19569 

91,02 

 
28 

20653 

90,98 
 

29 

21120 
91,03 

 

30 

21378 
90,97 

 

31 



22577 

91,04 
 

32 

20918 

90,95 
 

33 

20298 
91,02 

 

34 
19454 

90,91 

 

 
Bảng 4.5 cho thấy, tỷ lệ trứng loại I của gà Lượng Phượng từ 22 đến 34 

tuần tuổi  đều đạt trên 90%. Nguyễn Thị Thu Hiền & cs. (2012) cho biết: 

con lai F1 (♂Móng x ♀LP) có tỷ lệ trứng loại I là 90,44.  Như vậy tỷ lệ 
trứng loại I của con lai F1 (♂Móng x ♀LP) tương đương với tỷ lệ trứng loại 

I của gà mái Lương Phượng khi được thụ tinh nhân tạo với gà Hồ.  

4.3.4 Tỷ lệ ấp nở 

Tỷ lệ ấp nở là tỷ lệ giữa số gà nở ra và số trứng đem đi ấp (ở đây là số trứng 
loại I). Kết quả về tỷ lệ ấp nở của gà Lương Phượng từ 22 đến 34 tuần tuổi 

được thể hiện ở bảng 4.6. 

Bảng 4.6. Tỷ lệ ấp nở của gà Lượng Phượng từ 22 đến 34 tuần tuổi 
Tuần tuổi 

Số trứng loại I (quả) 

Số trứng nở (quả) 
Tỷ lệ ấp nở (%) 

 

22 

4370 
3306 

75,65 

 



23 

7465 
6053 

81,09 

 

24 
11380 

8549 

75,12 
 

25 

15920 
12018 

75,49 

 

26 
18568 

14670 

79,01 
 

27 

19569 

15797 
80,72 

 

28 
20653 

16892 

81,79 
 

29 

21120 

16500 
78,13 

 

30 



21378 

17102 
80,00 

 

31 

22577 
19070 

84,47 

 
32 

20918 

16925 
80,91 

 

33 

20298 
16341 

80,51 

 
34 

19454 

15946 

81,97 
 

Tổng 

223670 
179169 

80,10 

 
Qua bảng 4.6 cho thấy, tỷ lệ ấp nở trung bình của gà Lương Phượng từ tuần 

22 đến tuần 34 là 80,1%. Theo Nguyễn Văn Thiện & Hoàng Phanh (1999), 

con lai (Hồ x Lương Phượng) tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp đạt 79,92%. Phan 

Xuân Hảo & cs. (2009) cho biết, con lai F1 (Hồ x Lương Phượng) tỷ lệ 
nở/tổng số trứng ấp đạt 79,92%. Các tỷ lệ ấp nở này tương đương so với gà 

Lương Phượng trong thí nghiệm. Điều đó chứng tỏ việc thụ tinh nhân tạo 

cho gà, cũng như kỹ thuật ấp trứng nhân tạo đã đảm bảo được tỷ lệ ấp nở 



của trứng gà. Cũng từ bảng 4.4 ta thấy, ở tuần 24, tỷ lệ ấp nở đạt 75,12%, 

thấp nhất trong gia đoạn từ tuần 22 đến tuần 34. Nguyên nhân có thể là do 
nhân viên thao tác máy ấp chưa chuẩn xác.  

4.4. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN GÀ 

Trại luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh phòng bệnh bao gồm an 

toàn sinh học và tiêm phòng vaccine. Do đó, trong 3 năm gần đây, trại chưa 
xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đàn gà. Tuy 

nhiên, với quy mô chăn nuôi lớn và thường xuyên, trại vẫn có nguy cơ 

mang mầm bệnh cao. 
Cụ thể, quá trình theo dõi 5000 gà mái Lương Phượng giai đoạn 22 – 34 

tuần tuổi cho thấy: có 5% gà mắc các bệnh như: CRD, CCRD, IB, ND, 

THT. Gà mắc bệnh đều được tách riêng ra và điều trị. Tỷ lệ chết trong quá 
trình theo dõi đàn gà là 2%. 

213.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI GF24 ĐƯỢC 
PHỐI VỚI ĐỰC GF337TẠI TRANG 

TRẠI CHĂN NUÔI THÁI BÌNH 

Nguyễn Thị 
Châm 

Cù Thị Thiên 
Thu 

§ TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN TẠI TRANG TRẠI CHĂN NUÔI 

THÁI BÌNH TỪ THÁNG 3 NĂM 2021 – THÁNG 7 NĂM 2021 

- Hiện nay trại duy trì cơ cấu đàn nái ổn định ở mức 600 con nái. 
§ CÁC CHỈ TIÊU VỀ SINH LÝ SINH SẢN LỨA ĐẦU CỦA ĐÀN NÁI 

GF24 PHỐI VỚI ĐỰC GF337 

- Các chỉ tiêu về tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu của nái GF24 lần 
lượt là 243,5 ngày; 380,48 ngày. 

- Các chỉ tiêu về thời gian mang thai, thời gian cai sữa của nái GF24 lần 

lượt là 116,983 ngày và21,417  ngày. 

- Chỉ tiêu về thời gian chờ phối của nái GF24 tại trại là 4,533 ngày 
§ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN NÁI  GF24 PHỐI VỚI ĐỰC 

GF337 

• Năng suất sinh sản lứa đầu của đàn nái GF24 phối với đực GF337 
Năng suất sinh sản chung của đàn lợn nái GF24 phối với đực giốngGF337 

tại Trang trại Chăn nuôi Thái Bình là tương đối cao. 

- Các chỉ tiêu về số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con để nuôi và 

số con cai sữa/ổ lần lượt là 11,583 con; 10,683 con; 10,617 con và 10,267 
con 

- Các chỉ tiêu về khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng 

cai sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ lần lượt là 1,5116 kg; 15,85 kg; 6,26 kg và 
64,922 kg. 

- Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ và tỉ lệ nuôi sống/ổ lần lượt là 92,8% và 95,17% 

• Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa  



– Lượng tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn cai sữa là 6,367 kg 

214.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI LANDRACE X 
(YORKSHIRE X LANDRACE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI TRANG TRẠI JAS INVEST 
TINGHØIVEJ 10, 6870 ØLGOD, 

ĐAN MẠCH 

Phan Văn 
Phương 

Đỗ Đức Lực 

Trên cơ sở của kết quả thu được về năng suất sinh sản của đàn lợn nái thuộc 

trang trại Jas Invest – Tinghøjvej 10, 6870 Ølgod, Đan Mạch. Chúng tôi 
đưa ra một số kết luận như sau: 

v Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (LYL) phối với đực Duroc tương 

đối tốt: 
- Tuổi phối giống lần đầu của lợn nái F1 (LYL) là: 230,23 ngày. 

- Số con sơ sinh sống/lứa của lợn nái F1 (LYL) là: 18,04 con. 

- Số con sơ sinh chết/lứa của lợn nái F1 (LYL) là: 1,48 con. 
- Số con cai sữa/lứa của lợn nái F1 (LYL) là: 12,18con. 

- Khối lượng cai sữa/con của lợn nái F1 (LYL) là: 6,39kg. 

- Khối lượng cai sữa/lứa của lợn nái F1 (LYL) là: 78,97kg. 

- Tỷ lệ sơ sinh sống của lợn nái F1 (LYL) là: 91,46%. 
- Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của lợn nái F1 (LYL) là: 152,34ngày. 

- Thời gian mang thai của lợn nái F1 (LYL) là: 117,74 ngày 

- Thời gian mang cai sữa của lợn nái F1 (LYL) là: 25,79 ngày. 
- Chỉ tiêu về thời gian chờ phối của nái F1 (LYL) là: 4,96 ngày. 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa là: 7,03 kg thức ăn/1kg 

lợn con cai sữa. 
v Hiệu quả kinh tế sơ bộ trong chăn nuôi lợn tại trang trại: 

- Lợi nhuận của mỗi lợn con cai sữa là : 451.080 VND 

v Tình hình dịch bệnh trên lợn nái và lợn con tại trang trại 

- Lợn nái: Bệnh viêm tử cung tỷ lệ mắc cao nhất 10% với tỷ lệ khỏi 66,67% 
- Lợn con: Chủ yếu mắc bệnh tiêu chảy tỷ lệ mắc cao nhất 7,9 % và tỷ lệ 

khỏi 81,14 %. 

215.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
ĐÀN LỢN NÁI F1(YORKSHIRE x 

LANDRACE) PHỐI VỚI ĐỰC 

GIỐNG DUROC NUÔI TẠI XÍ 
NGHIỆP CHĂN NUÔI ĐỒNG HIỆP 

HẢI PHÒNG 

Giàng A Thành Đinh Thị Yên 

• Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (YxL) đạt kết quả ở mức trung bình, cụ 

thể như sau:   
Số con đẻ ra /ổ: 12,44 con  

Số con chọn nuôi : 10,73 con  

Tỷ lệ sinh sống : 87,31%  
Khối lượng sơ sinh/con: 1,51 kg  

Khối lượng sơ sinh/ổ: 16,12 kg  

Số con cai sữa/ổ: 9,68 con  
 Tỷ lệ sống đến cai sữa : 91,71 %  

    Khối lượng cai sữa/con: 6,13 kg  

Khối lượng cai sữa/ổ: 65,47 kg  



• Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(YL) nhìn chung thấp nhất ở 

lứa 1 rồi tăng dần, lứa 2 lứa 3. 

216.  

Đánh giá hiệu quả sử dụng men vi 
sinh PROBIOTIC tới năng suất sinh 

trưởng của đàn lợn thịt tại trang trại 

Nguyễn Huy Lộc, xã Tân Trường, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

Trần Thị 
Huyền Trang 

Phạm Kim 
Đăng 

- Trang trại Ông Nguyễn Huy Lộc được nuôi theo kiểu khép kín, điều kiện 
chăm sóc nuôi dưỡng ở trại là tương đối tốt. 

- Việc bổ sung men vi sinh PROBIOTIC ảnh hưởng tích cực đến giảm mùi 

hôi chuồng trại. 
- Việc bổ sung men vi sinhPROBIOTIC ảnh hưởng tích cực khả năng thu 

nhận thức ăn và chuyển hóa thức ăn của lợn từ 50 kg đến xuất chuồng. FCR 

ở lô thí nghiệm (2,34) thấp hơn lô đối chứng ( 2,46). 
- Bổ sung men vi sinhPROBIOTIC trong thức ăn của lợn có ảnh hưởng tích 

cực đến khả năng phòng bệnh tiêu chảy. Tỷ lệ tiêu chảy hàng ngày ở lô thí 

nghiệm (0,318%/ngày) thấp hơn so với lô đối chứng (0,424%/ngày ). 

- Việc bổ sung men vi sinhPROBIOTIC trong thức ăn làm cho khả năng 
tăng trọng (g/con/ngày) cao hơn (33,8 g/con/ngày) so với việc không bổ 

sung. Ở lô thí nghiệm (779,5 g/con/ngày) còn ở lô đối chứng (745,7 

g/con/ngày). 

217.  

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA 

CON LAI GIỮA GÀ TRỐNG TRE 
VÀ MÁI ISA BROWN NUÔI TẠI 

KHOA CHĂN NUÔI HỌC VIỆN 

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Cù Quốc Thảo 
Nguyễn Chí 

Thành 

KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu thu được trên đàn con lai giữa trống Tre và 

giống gà ISA BROWN , chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

ü Con lai giữa trống Tre và giống gà ISA BROWN  có tỷ lệ nuôi sống đạt ở 
mức cao, đạt 95,56% khi kết thúc chu kì nuôi ở 16 tuần tuổi. 

ü Khối lượng trung bình khi xuất chuồng ở 16 tuần tuổi đàn gà đạt bình 

quân 865,25g/con (gà trống đạt 936,96g/con; gà mái đạt 793,54/con). Nhìn 
chung con lai giữa trống Tre và giống gà ISA BROWN  có khả năng sinh 

trưởng ở mức trung bình, tăng trọng cơ thể khá chậm mang các đặc điểm 

đặc trưng của giống gà hướng nội 

ü Hiệu quả sử dụng thức ăn trung bình trong cả kỳ là: 4,95 kg thức ăn/ kg 
tăng trọng. 

ü Các chỉ tiêu về năng suất cho thịt khá cao: 

+ Tỷ lệ thân thịt đạt 75,14% ở gà trống; 69,29% ở gà mái. 
+ Tỷ lệ thịt đùi không xương và thịt lườn không xương ở gà trống lần lượt 

là: 28,40% – 23,85% và gà mái là: 20,67% – 26,21%. 

ü Chất lượng thịt của con lai giữa trống Tre và giống gà ISA BROWN  
tương đối tốt,  phù hợp giết thịt ở 16 tuần tuổi  

218.  Nghiên cứu khả năng xử lý một số 

loại chất thải của ruồi lính đen 

Lưu Thi ̣ Thuỳ 

Linh 

Nguyễn Thị 

Phương Giang 

 

- Ấu trùng ruồi lính đen nuôi trên chất thải chăn nuôi có thời gian phát triển 



(Hermetia illucens) nhanh nhất (thời gian từ giai đoạn trứng đến khi vũ hóa là 42 ngày). Ấu 

trùng phát triển trên phụ phẩm nông nghiệp, chế biến thủy sản có thời gian 
phát triển lâu hơn 3-5 ngày. Ấu trùng nuôi trên bã đậu có thời gian phát 

triển từ giai đoạn trứng đến khi vũ hóa lâu nhất (67 ngày). 

- Ấu trùng ruồi lính đen có khả năng phân hủy bốn loại chất nền được thử 

nghiệm: chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, chế biến thủy sản, bã 
đậu. Trong đó khả năng phân hủy của ấu trùng ruồi lính đen trên chất nền  

chất thải chăn nuôi tốt nhất. 

- Các chất nền khác nhau ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phát triển của 
ruồi lính đen liên quan đến tốc độ sinh trưởng và kích thước của ấu trùng. 

Ấu trùng ruồi lính đen nuôi trên chất nền bã đậu có tốc độ sinh trưởng và 

kích thước (chiều dài và chiều rộng) lớn nhất. Cụ thể, tốc độ sinh trưởng ở 
bã đậu là 0,35g/ngày; chiều dài: 18,80mm; chiều rộng: 4,50mm; tuy nhiên 

thời gian ấu trùng phát triển trên chất nền này lâu nhất. 

- Trong phân thải của ruồi lính đen có sự có mặt của các chi: 

+ Các chi vi khuẩn: Bacillus spp., Clostridium spp., Streptococcus spp., 
Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Ruminococcus spp. 

+ Các chi nấm mốc phân giải chất hữu cơ: Aspergillus spp., Rhizopus spp., 

Chrysosporium spp. 
+ Các chi nấm men: Candida spp., Endomycopsis spp, Saccharomyces spp. 

- Phân thải ruồi lính đen không ảnh hưởng nhiều đến thành phần vi sinh vật 

bản địa. Bởi bản thân ruồi lính đen cũng có hệ vinh vật đường ruột có chứa 

các vi sinh vật nên không có ảnh hưởng rõ rệt. Hệ vi sinh vật không có thay 
đổi nhiều nên không có tác dụng hạn chế các vi sinh vật có hại, thúc đẩy vi 

sinh vật có lợi. Tuy nhiên các vi sinh vật có ích như Bacillus spp. tăng lên, 

vì vậy cũng có chút ảnh hưởng tích cực đến môi trường. 

219.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  DUROC x (LANDRACE 
x YORKSHIRE ) SỐNG SÓT SAU 

DỊCH TẢ LƠN CHÂU PHI TẠI 

LONG THUỶ, HUYỆN TRẢNG 
BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

Hoàng Mạnh 

Cường  
Đỗ Đức Lực 

Trên cơ sở của kết quả thu được trong quá trình theo dõi này chúng tôi đưa 

ra một số kết luận sau: 

+ Năng suất sinh sản chung của lợn nái duroc x(LxY) đạt kết quả tương đối 

tốt, cụ thể: 
- Số con đẻ ra/ổ: 9,07 con 

- Tỉ lệ sơ sinh sống: 90,46% 

- Số con để nuôi : 7,95 con 
- Số con cai sữa: 8,53 con 

- Tỉ lệ cai sữa : 96,78% 

- Khối lượng sơ sinh/con : 1,83kg 



- Khối lượng sơ sinh/ổ : 15,07kg 

- Khối lượng cai sữa/con : 5,75kg 
- Khối lượng cai sữa/ổ : 42,48kg                                      

+ Năng suất sinh sản của nái Duroc x (LxY)  có sự biến động qua các lứa đẻ 

theo khuynh hướng tăng dần qua các lứa 1; 2; 3. Lứa đẻ ảnh hưởng có ý 

nghĩa thống kê đến các chỉ tiêu: số con đẻ ra/ổ, số con để nuôi/ổ, số con cai 
sữa/ổ, tỷ lệ sơ sinh sống, khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối 

lượng cai sữa/con và khối lượng cai sữa/ổ. 

+ Năng suất sinh sản của nái duroc x (LxY) sống sót sau dịch tả lợn châu 
Phi có tỉ lệ sống sốt đến khi  cai sữa cao vào tăng dần qua các lứa  

220.  
quy trình vệ sinh thú y ở trang trại 

chăn nuôi lợn thịt công nghiệp tại xã 
Mỹ Thanh, tỉnh Bắc Kạn 

Đỗ Hồng Sơn 
Nguyễn Thị 

Tuyết Lê 

kết quả thực hiện quy trình vệ sinh chuồng trại 

kết quả điều trị và chẩn đoán bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt tại trại 

kết quả tiêm phòng vaccine cho đàn lợn tại trại 
kết quả chẩn đoán và điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt tại trại 

kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt tại trại 

221.  

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHĂN 

NUÔI VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN 
CỦA LỢN NÁI F1 (LANDRACE x 

YORSHIRE) TẠI TRANG TRẠI 

NGUYỄN THANH LỊCH -BA TRẠI 

- BA VÌ - HÀ NỘI 

Trần Thị Bích 

Hợp 

Bùi Quang 

Tuấn 

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ VỆ SINH 
PHÒNG BỆNH TẠI TRANG TRẠI 

- Quy trình đang được áp dụng tại trang trại phù hợp với quy trình chăn 

nuôi hiện nay  

- Quy trình vệ sinh chuồng trại hằng ngày cũng được tuân thủ theo quy 
trình của công ty CP đề ra 

- Công tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn nái hậu bị, nái đẻ và đàn lợn con 

theo mẹ được quản lí và thực hiện đúng theo tiêu chuẩn mà công ty CP đề 
ra dưới sự giám sát của các cán bộ kĩ thuật. Điều này đã giúp trang trại có 

năng suất sinh sản tăng lên rõ rệt 

- Công tác vệ sinh thú y và sát trùng để đảm bảo an toàn phòng dịch trong 

trại cũng được nhân viên trong trại thực hiện nghiêm túc  
- Phòng bệnh cho các đàn lợn trong trại bằng vaccine cũng được các cán bộ 

kĩ thuật thực hiện đúng với lịch tiêm phòng do công ty đề ra 

     
 ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI F1(LxY) 

- Tuổi động dục lần đầu là 221,50 ngày 

- Tuổi phối giống lần đầu là 242,50 ngày 
- Thời gian mang thai là 115,01 ngày 

- Tuổi đẻ lứa đầu là 357,38 ngày  

- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 142,78 ngày 



-Thời gian động dục trở lại là 6,74 ngày 

- Khối lượng cai sữa/con là 5,95 kg 
- Số con đẻ ra/ổ là 11,36 con 

- Số con để nuôi/ổ là 10,70 con 

- Số con đẻ ra còn sống/ổ là 10,85 con 

- Số con cai sữa/ổ là 10,33 con 
- Khối lượng sơ sinh/ổ là16,96 kg  

- Khối lượng sơ sinh/con là 1,49 kg 

- Khối lượng cai sữa/ổ là 61,56 kg 
 - Số con cai sữa/nái/năm đạt 26,43 con 

       - Số lứa/nái/năm đạt 2,55  

• Khả năng sinh trưởng của lợn con bú sữa đạt được kết quả tốt thể hiện qua 
tăng khối lượng(gam/con/ngày) là 213,68 gam/con/ngày 

• Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nái và lợn con: 

- Trên lợn nái thì bệnh viêm tử cung với tỉ lệ mắc là 22,50% với tỉ lệ chữa 

khỏi cao 88,89%, bệnh bại liệt sau đẻ với tỉ lệ mắc bệnh thấp 5,00% và 
chữa khỏi được 50%, tỉ lệ mắc đẻ khó là 12,50% và tỉ lệ chữa khỏi 100%, 

bệnh sảy thai có tỉ lệ mắc 5,00% và có 0,00% tỉ lệ chữa khỏi. 

- Đối với lợn con, bệnh thường gặp như tiêu chảy với tỉ lệ mắc cao nhất là 
21,25% và có tỉ lệ chữa khỏi khá cao 92,94%. Còn lại các bệnh viêm khớp, 

viêm da, hecrnia có tỉ lệ mắc thấp lần lượt là 3,75%; 2,25%; 2,00% và tỉ lệ 

chữa khỏi cao từ 85%-100%. 

222.  ĐỀ TÀI:” ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC 

HIỆN QUY TRÌNH CHĂN NUÔI 
GÀ THƯƠNG PHẨM THỊT JAPFA 

202 CỦA CÔNG TY JAPFA 

COMFEED VIỆT NAM. “ 

Phạm thị 

phương anh 
Bùi Hữu Đoàn 

Quy trình chăn nuôi được áp dụng đúng theo quy trình chuẩn của công ty 
-Gà  japfa 202 mang đặc điểm ngoại hình nổi bật của giống 

-Tỷ lệ nuôi sống:95.65% 

-Tỷ lệ hao hụt: 4.35% 
-Khổi lượng cơ thể tuần 7(49 ngày tuổi): 3.3g 

-Hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR): 1,771 kgTA/kgTT 

223.  

Đánh giá thực hiện quy trình chăn 

nuôi gà thương phẩm thịt japfa202 
của công ty japfa comfeed Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Tuyến 
Bùi Hữu Đoàn 

-Quy trình chăn nuôi được áp dụng đúng theo quy trình chuẩn của công ty 

- Gà japfa 202 mang đặc điểm ngoại hình nổi bật của giống 
- Tỷ lệ sống: 94.67% 

- Tỷ lệ hao hụt: 5.33% 

- Khổi lượng cơ thể tuần 7(46 ngày tuổi): 3032,7g 
- Hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR): 1,774kgTA/kgTT 

224.  ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI LAI 
Lã Trọng Qúi 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Năng suất sinh sản của lợn nái ngoại lai F1(LY)tại trang trại NON TRANH 

2 – TÂN THÀNH – PHÚ BÌNH – THÁI NGUYÊN đạt ở mức độ trung 



F1(LANDRANCE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 
TẠI TRANG TRẠI NON TRANH 2 

– TÂN THÀNH – PHÚ BÌNH- 

THÁI NGUYÊN 

bình. Các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau:  

+ Tuổi động dục lần đâu                      :223,03 ngày 
+ Tuổi đẻ lứa đầu                                 :379,00 ngày 

+ Khoảng cách lứa đẻ                           :145,05 ngày 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt :11,00 con 

+ Số con cai sữa/ổ đạt : 10,62 con 
+ Tỷ lệ sơ sinh sống                          :97,73 % 

+ Tỷ lệ nuôi sống                              :97,40 % 

+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt :15,91 kg 
+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt :63,34 kg 

+ Số lứa/nái/năm                               :2,51 lứa/nái/năm 

225.  

 ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 
SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 

(LANDRACE X YORKSHIRE) 

PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI TRẠI TUYẾN NHÀN, XÃ MỸ 
HƯƠNG, HUYỆN LƯƠNG TÀI, 

TỈNH BẮC NINH 

Nguyễn Thái 

Quân 

Phan Xuân 

Hảo 

 

Qua thời gian theo dõi khả năng sinh sản và tình hình dịch bệnh của đàn lợn 
nái F1( Landrace x Yorshire) phối với đực Duroc nuôi tại trại Tuyến Nhàn, 

xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có thể đưa ra một số kết 

luận như sau: 
1.1. Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của đàn lợn nái F1(LxY) đều đạt được kết 

quả tốt, nằm trong phạm vi sinh lý của giống. Tuổi phối giống lần đầu, tuổi 

đẻ lứa đầu lần lượt là 240,80 và 355,80 ngày. Thời gian mang thai, thời gian 
cai sữa lần lượt là 114,73 và 20,94 ngày. 

1.2. Năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa nái F1(LxY) phối với đực Duroc 

đạt khá tốt: số con đẻ ra/ổ, số con sống/ổ và số con cai sữa/ổ lần lượt là 

11,19; 10,83; 10,47 con với tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 96,75%; khối lượng 
sơ sinh/ổ và khối lượng sơ sinh/con lần lượt là là 16,95 và 1,50kg. 

1.3. Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn con cai sữa là 5,89 kg. 

1.4. Một số bệnh thường gặp ở lợn con từ sơ sinh – cai sữa và lợn nái 
- Lợn con: Hội chứng tiêu chảy 18,00%, hội chứng hô hấp 11,60%. 

- Lợn nái: Bệnh sót nhau 4,67%, bệnh viêm tuyến vú 4,67%, bệnh viêm tử 

cung 8,00%, bệnh bại liệt sau sinh 3,33%. 

226.  
Tìm hiểu quy trình chăn nuôi và năng 

suất gà đẻ trứng thương phẩm giống 

Isa Brown tại trang trại chăn nuôi ở 
Phường Châu Giang, Thị xã Duy 

Tiên, Tỉnh Hà Nam 

Ngô Thị Thanh 

Huyền 

Bùi Quang 

Tuấn 

Trên cơ sở các kết quả về quy trình chăn nuôi và năng suất trứng của gà Isa 
Brown tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chúng tôi đưa ra 

một số kết luận sau; 

  5.1.1. Quy trình chăn nuôi gà đẻ Isa Brown tại trại 
- Quy trình chăm sóc tương đối tốt 

- Công tác thu hoạch trứng đang được thực hiện đầy đủ , hợp lý  

- Công tác vệ sinh phòng bệnh đang được thực hiện tương đối tốt , đàn gà 



được tiêm vắc xin 100% 

 5.1.2. Năng suất trứng của gà Isa Brown tại trại 
-Tỷ lệ nuôi sống gà mái giống ISA Brown ở cả trại đạt tiêu chuẩn của 

giống. Tỷ lệ nuôi sống trại tư nhân (từ 98,21%-99,88%). 

- Gà ISA Brown nuôi ở trại có tuổi thành thục theo đúng tiêu chẩn của 

giống (18 tuần tuổi).  
- Tỷ lệ đẻ của gà tại trại tương đối cao và tương đương với mức tiêu chuẩn 

giống. Tại trại, gà đẻ quả trứng đầu tiên vào tuần thứ 18 và đạt tỷ lệ đẻ 5% 

vào tuần 19 và đạt đỉnh cao (95,83%) vào tuần 26.  
- Năng suất trứng gà ISA Brown ở cả trại cao và tương tương với mức tiêu 

chuẩn. Ở cả trại, năng suất trứng tăng dần từ tuần 18 và duy trì trên 6,00 

quả/mái/tuần trong thời gian dài. Cụ thể (từ 24 đến 35 tuần tuổi) cao nhất là 
6,71 quả/mái/tuần. 

- Lượng thức ăn thu nhận của gà ISA Brown ở trại từ 80 – 115 g/con/ngày. 

- Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng tương đối cao so với mức tiêu chuẩn. 

- Chất lượng trứng của gà ISA Brown tại trại còn nhỏ hơn so với công ty.  

227.  

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ 

PHẨM VNUA-VP18 MỨC 1.5% 
TRONG THỨC ĂN GÀ ĐẺ ISA 

BROWN TẠI TRANG TRẠI ANH 

NGUYỄN TRỌNG CHIẾN XÃ 
VĨNH LẠI- HUYỆN LÂM THAO- 

TỈNH PHÚ THỌ 

Đào Trọng 
Nghĩa 

Lê Việt 
Phương 

1. Sử dụng chế phẩm sinh học VNUA-VP18  trong thức ăn gà đẻ ISA 

Brown thí nghiệm tại trang trại không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ, năng 

suất trứng, hiệu quả sử dụng thức ăn. 
2. Sử dụng chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn gà đẻ ISA 

Brown thí nghiệm tại trang trại không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu: khối 

lượng trứng, độ dày vỏ trứng, tỷ lệ vỏ, tỷ lệ lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ trứng, 

chỉ số lòng đỏ. 
3. Sử dụng chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn gà đẻ ISA 

Brown thí nghiệm tại trang trại đã làm ảnh hưởng tích cực đến màu sắc lòng 

đỏ và chất lượng trứng. 
4. Sử dụng chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn gà đẻ ISA 

Brown thí nghiệm tại trang trại đã làm tăng hiệu quả chăn nuôi, lợi nhuận 

của người chăn nuôi tăng lên 15,20%.  

  

228.  ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 

CỦA CHẾ PHẨM VNUA – VP18 

MỨC 1.5% TRONG THỨC ĂN GÀ 
ĐẺ AI CẬP LAI TẠI NÔNG HỘ 

ÔNG NGUYỄN MẠNH TRÍ XÃ CỔ 

TIẾT – HUYỆN TAM NÔNG – 

Đinh Văn Toàn 
Lê Việt 
Phương 

Qua thời gian thực hiện thí nghiệm chăn nuôi gà đẻ Ai cập lai bằng thức ăn 

nghiên cứu được trong đề tài tại hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Trí, địa chỉ 

tại xã Cổ Tiết – Tam Nông – Phú Thọ, chúng tôi rút ra kết luận sau: 
1. Tỷ lệ đẻ của gà Ai cập lai của thí nghiệm đạt đỉnh cao là 80,59% ở tuần 

thứ 25. 

2. Năng suất trứng /mái /tuần ở tuần 25 và 30 lần lượt là 5,64 và 5,57. 



PHÚ THỌ 3. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng từ tuần 21-30 trung bình là 1.30kg/10 

trứng.  
4. Tăng được hiệu quả cho người chăn nuôi lên 32,45%. 

5. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Ai cập 

lai từ 18-30 tuần tuổi với mức 1,5% trong thức ăn không làm ảnh hưởng 

đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn. Không làm ảnh hưởng đến 
các chỉ tiêu: khối lượng trứng, hình dạng trứng, độ dày vỏ trứng, tỷ lệ vỏ, tỷ 

lệ lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ trứng, chỉ số lòng đỏ. Tuy nhiên, việc bổ sung 

chế phẩm VNUA-VP18 mức 1,5% trong thức ăn cải thiện tích cực màu 
lòng đỏ. 

229.  

QUY TRÌNH CHĂN NUÔI VÀ 
ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA NÁI F1  (LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI  ĐỰC 

YORKSHIRE NUÔI TẠI  TRẠI 
HEO NÁI ĐÔNG AN 

Ngô Quang 

Hậu 

Bùi Quang 

Tuấn 

- Số con sơ sinh/lứa của lợn nái F1(L x Y) là: 12.767 con. 

- Số con sơ sinh sống/lứa của lợn nái F1(L x Y) là: 12.167 con. 

- Số con cai sữa/lứa của lợn nái F1(LxY) là: 12,00 con. 
- Khối lượng sơ sinh/con của lợn nái F1(L x Y) là: 1,314 kg. 

- Khối lượng cai sữa/con của lợn nái F1(L x Y) là: 6.3746kg 

- Khối lượng sơ sinh/lứa của lợn nái F1(L x Y) là: 15,928kg. 
- Khối lượng cai sữa/lứa của lợn nái F1(L x Y) là: 76.53kg. 

- Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của lợn nái F1(L x Y) là: 98.863%. 

- Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của lợn nái F1(L x Y) là: 142.69 ngày. 
- Tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái F1(L x Y) là: 366.10ngày. 

• Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LxY) nuôi tại trại nái Đông An qua các 

lứa cũng có nhiều chỉ tiêu tăng dần qua các lứa. 

• Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa là 5,63 kg thức ăn/ 
1kg lợn con cai sữa. 

• Tình hình dịch bệnh trên lợn nái và lợn con tại trang trại 

- Lợn nái: Bệnh viêm tử cung tỷ lệ mắc cao nhất 26.66% với tỷ lệ khỏi 
87.5%. 

- Lợn con: Chủ yếu mắc bệnh tiêu chảy tỷ lệ mắc 18.2% với tỷ lệ khỏi 

95.6%.  

230.  

Sức sản xuất của đàn gà giống ai cập 
nuôi tại trang trại Ph Ngọc 

Lĩnh,Thăng Long- Kinh Môn- Hải 

Dương 

Phạm Minh 

Hiếu 
Vũ Đình Tôn 

 
- Tỷ lệ nuôi sống của gà Ai Cập trong giai đoạn từ 16 đến 31 tuần tuổi là rất 

cao đạt 99,96% 

- Tuổi đẻ trứng đầu tiên của gà Ai Cập ở 16 tuần tuổi, 18 tuần tuổi gà đạt tỷ 
lệ đẻ là 43% và đạt tỉ lệ đẻ cao nhất bắt đầu từ 24 tuần tuổi với tỷ lệ 85%. 

- Năng suất trứng trung bình trên mái trong tuần trong giai đoạn 16-31 tuần 

tuổi của gà Ai Cập là 4,64 quả 



- Hiệu quả sử dụng thức ăn (TTTA/10 quả trứng) là 2,01kg trong giai đoạn 

từ 16 đến 31 tuần tuổi. 
- Khối lượng trung bình của trứng đạt 48,12g/quả. 
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“NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI F1 (LANDRACE X 
YORKSHIRE) PHỐI VỚI LỢN 

ĐỰC DUROC  NUÔI TẠI TRẠI  

LỢN THƯỢNG VỰC” 

Cù Đức Nghĩa 
Phạm Kim 

Đăng 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

5.1. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở phân tích các kết quả thu được khi theo dõi năng suất sinh sản 
và tình hình dịch bệnh trên đàn lợn lai F1 (L × Y) nuôi tại trang trại lợn 

giống Hải Dương, chúng tôi có thể đưa ra một số kết luận như sau : 

5.1.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái F1 (Landrace × 
Yorkshire). 

.Tuổi phối giống lần đầu                      :  236,63 ngày 

 Tuổi đẻ lứa đầu                                   : 350,85 ngày 

Thời gian mang thai                             : 114,47 ngày 
 Khoảng cách 2 lứa đẻ                          : 148,01 ngày 

Thời gian động dục trở lại                    : 7,11 ngày 

Thời gian cai sữa                                  : 26,33 ngày 
5.1.2. Năng suất sinh sản chung của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 

với đực Duroc. 

Số con SS/ ổ đạt                                   : 13,69 con. 
Số con SS sống đạt             : 12,83 con. 

Tỷ lệ SS sống/ổ (%) đạt : 93,83 %. 

Số con để nuôi /ổ đạt : 12,68 con. 

Số con cai sữa/ổ đạt : 12,51 con. 
Tỷ lệ nuôi sống (%) : 98,78% 

Khối lượng sơ sinh/con đạt : 1,44 kg. 

Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 18,48 kg. 
Khối lượng cai sữa/con đạt :  6,60 kg. 

Khối lượng cai sữa/ổ đạt :  82,62 kg. 

Số lứa/nái/năm                                     :  2,47 lứa 

Số con cai sữa/nái/năm                            :  31,67 con 
Thời gian cai sữa    : 26,34 ngày 

5.1.3. Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (L × Y) phối với đực Duroc qua 

các lứa. 
Năng suất sinh sản ở tổ hợp lai F1 (L × Y) x Du có sự biến động qua các 

lứa đẻ, tăng dần từ lứa 1 và đạt cao nhất ở lứa 4. 

5.1.4. Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn con từ sơ sinh tới cai sữa. 



Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của lợn nái nuôi tại 

trang trại (5,72 kg). 

232.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ 

BỐ MẸ RI-LƯƠNG PHƯỢNG TẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI 

HÒA BÌNH 

NGUYỄN 
ĐÌNH TÚ 

Bùi Huy 
Doanh 

- Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà bố mẹ Ri – Lương Phượng tới tuần 19 là 
95,57%, tỷ lệ nuôi sống trên môi tuần trung bình là 95.5% 

- khối lượng gà con ở 1 ngày tuổi là 36,34 gam và đến 19 tuần tuổi là 

1854,22 gam 
- Tuổi thành thục sinh dục của gà Ri-LP là 148 ngày, có xu hướng theo gà 

mái Lương phượng và muộn hơn so với gà Ri là 131 ngày (Nguyễn Bá Mùi 

và cs., 2016). Tuổi đẻ đỉnh cao của đàn gà RSL là 29 tuần tuổi, muộn hơn 
gà Ri là 26 tuần tuổi và sớm hơn gà lai RSL là 30 tuần (Nguyễn Bá Mùi và 

cs., 2016) 

- Tỷ lệ đẻ của gà Ri-LP ở các tuần tuổi đề cao hơn so với gà Ri ở các 

nghiên cứu trước đó, Năng suất trứng đến 52 tuần  tuổi của gà Ri-LP là 137 
quả/mái cao hơn nhiều so với gà Ri 87,52 quả/mái (Nguyễn Bá Mùi và cs., 

2016) 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 10 trứng trung bình của gà Ri-LP từ 23-45 
tuần tuổi là 2,49kg/10 trứng. 

- Các chỉ tiêu về khối lượng trứng của gà Ri-LP là tốt và cao hơn gà Ri 

trong nghiên cứu của Nguyễn Bá Mùi và cs., 2016 
- Kết quả ấp nở trứng gà Ri-LP tốt và khá tương đồng trong với các nghiên 

cứu trước đó. 
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NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  F1( LANDRACE x 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 
DUROC NUÔI TẠI TRẠI HOÀNG 

LIỄU XÃ SONG AN- HUYỆN VŨ 

THƯ -TỈNH THÁI BÌNH              

Chu Tất Thành Đỗ Đức Lực 

Qua thời gian theo dõi năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LxY) phối với 

đực Duroc nuôi tại trang trại chăn nuôi Hoàng Liễu chúng tôi có một số kết 
luận sau: 

Đặc điểm sinh lí sinh dục của lợn nái F1( L x Y ) với đực Duroc nuôi tại 

trại 

- Tuổi phối giống lần đầu là: 238 ngày 
- Tuổi đẻ lứa đầu là: 368 ngày 

- Thời gian mang thai là: 116,7 ngày 

- Thời gian chờ phối là: 5 ngày 
- Khoảng cách lứa đẻ là: 150 ngày 

 -Số con sơ sinh (con) : 13,9 con 

-Số con sơ sinh sống (con) : 12,85 con 
-Tỷ lệ sơ sinh sống (%) : 93,07% 

-Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) : 17,83 kg 

-Khối lượng sơ sinh/con (kg) : 1,41 kg 



-Số ngày cai sữa (ngày) : 23,09 ngày 

-Số con cai sữa (con): 11,76 con 
-Tỉ lệ cai sữa (%): 88,97 % 

-Khối lượng cai sữa/ổ(kg): 66.95kg 

-Khối lượng cai sữa/con (kg): 5.74kg 

- Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1 (L x Y) thấp ở lứa 1, tăng 
dần ở lứa 2 và 3. 

234.  

Tình hình chăn nuôi và khả năng sinh 

trưởng của gà Tiên Yên nuôi tại xã 

Phong Dụ huyện Tiên Yên tỉnh 
Quảng Ninh 

Trương Hữu 

Lợi 
Vũ Đình Tôn 

Chăn nuôi gà Tiên Yên là lĩnh vực chăn chính phát triển tại xã Phong Dụ 

với số lượng gà Tiên Yên năm 2020 là 69.785 con, chiếm tới 82,1% tổng 
đàn gia cầm trong xã. Các hộ chăn nuôi gà Tiên Yên trên địa bàn xã chia ra 

làm 3 nhóm chăn nuôi chính: nhóm chăn nuôi quy mô lớn với quy mô trung 

bình là 2.250 con/năm, nhóm chăn nuôi quy mô trung bình với quy mô 

trung bình là 1.313,33 con/ năm và nhóm chăn nuôi quy nhỏ với quy mô 
trung bình là 383,33 con/năm. 

Từ những kết quả thí nghiệm đã rút ra những kết luận về khả năng sinh 

trưởng của gà Tiên Yên như sau: Tỷ lệ nuôi sống từ 1-12 tuần tuổi đạt 
91,17%. Khối lượng cơ thể đàn gà nuôi đến tuần tuổi 12 đạt trung bình 

1185,2 g/con. Tăng trọng trung bình 16,68 g/con/ngày. Tiêu tốn thức ăn 

trung bình 42,67 g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng trung bình 
2,91. 
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“NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN F1 (LANDRACE x  
YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI  TẠI TRẠI 

TRƯỜNG AN–NHO QUAN- XÍCH 

THỐ- NINH BÌNH 

Vũ Trường 

Giang 

Cù Thị 

ThiênThu 

 Trên cơ sở kết quả của quá trình nghiên cứu, tôi xin đưa ra một số kết quả 

như sau: 

❖ Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai  

● Tuổi phối giống lần đầu: 234,88 ngày 
● Tuổi đẻ lứa đầu: 349,57 ngày 

● Thời gian mang thai: 114,56 ngày 

● Thời gian cai sữa: 21,145 ngày 
● Thời gian chờ phối: 4,4625 ngày 

● Khoảng cách lứa đẻ: 140,14 ngày 

● Số lứa đẻ/nái/năm: 2,603 lứa 

❖ Một số chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản cụ thể như sau: 
● Số con đẻ/ổ: 12,57 con 

● Số con còn sống sau 24h: 12,13 con 

● Tỉ lệ sơ sinh sống/ổ: 96,57% 
● Số con để nuôi/ổ: 12,12 con 



● Số con cai sữa/ổ: 11,875 con 

● Tỉ lệ nuôi sống/ổ: 98,03% 
● Khối lượng sơ sinh/con: 1,44 kg 

● Khối lượng sơ sinh/ổ: 17,4 kg 

● Khối lượng cai sữa/con: 5,91 kg 

● Khối lượng cai sữa/ổ: 70,36 kg 

❖Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái lai  

nuôi tại trang trại là 5,21 kg thức ăn/ 1kg lợn con cai sữa 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG CỦA CON LAI  (♂ HỒ x 

♀LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI TẠI 

TRẠM THẢN, PHÙ NINH, PHÚ 
THỌ 

Nguyễn Hồng 
Nhung 

Nguyễn Chí 
Thành 

Từ kết quả theo dõi được qua quá trình nuôi trên đàn gà tại trang trại anh  
Minh, khu 6, Trạm Thản, tôi đưa ra một số kết luận như sau: 

Đàn gà có tỷ lệ nuôi sống rất cao: với tỷ lệ nuôi sống của gà là 97,95% sau  

khi kết thúc quá trình nuôi. 

Khối lượng cơ thể: lúc mới nhập về thì khối lượng gà là 37g. Sau khi kết  
thúc lứa nuôi khối lượng gà đạt 2549g sau 13 tuần tuổi. 

Tăng trọng trung bình qua các ngày tuổi của gà là 22,5g/con/ngày. 

Lượng thức ăn thu nhận trung bình qua các ngày của gà là 68,25g/con/ngày. 
Hiệu quả sử dụng thức ăn của gà mái sau 13 tuần tuổi là 2,95kg TA/kg tăng  

trọng. 
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ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT VÀ 

TIÊU TỐN THỨC ĂN CỦA GÀ ĐẺ 
TRỨNG GIỐNG HUBBARD 

JA57KI NUÔI THEO PHƯƠNG 

THỨC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG 
TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT 

NAM 

Phạm Đức 
Quang 

Nguyễn Bá 
Mùi 

Từ kết quả theo dõi sức sản xuất đàn gà Hubbard JA57KI nuôi tại trại PSC 

Yên Bái của Công ty TNHH Japfa confeed Việt Nam tại trại gà đẻ trứng 
giống. Chúng tôi có một số nhận xét như sau: 

Giai đoạn sinh sản 28- 44 tuần tuổi 

- Tỷ lệ hao hụt của đàn gà trong giai đoạn sinh sản: gà mái là : 3.93 %. 
:gà trống là: 5.53% . 

- Tuổi thành thục về tính ở tuần tuổi 23 đạt tỷ lệ đẻ 5%. 

- Tỷ lệ đẻ trung bình là: 88.08%. 
- Tỷ lệ trứng giống trung bình là: 94.09% 

- Năng suất trứng là: 6.2 quả/mái/tuần và 5.6 trứng giống/mái/tuần. 

- Tỷ lệ ấp nở trung bình đạt là: 92.4%. 

- Hiệu quả sử dụng thức ăn là là: 1,79kg/10 quả trứng và 1.9kg/10 quả trứng 
giống. 

238.  TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ QUY 

TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN NÁI 
SINH SẢN TẠI  TRANG TRẠI NÁI 

THƯƠNG PHẨM QUỲNH 

Bùi Quang Vũ 
Bùi Quang 
Tuấn 

Trong quá trình thực tập tại trại, em tiến hành các quy trình chăm sóc và 

nuôi dưỡng, quy trình vệ sinh và quy trình phòng bệnh tại trang trại nái 
Quỳnh Hội, em có một vài kết luận sau đây: 

* Tình hình chăn nuôi của trại từ năm 2019 – tháng8 năm 2021: 



HỘI,TỈNH THÁI BÌNH - Tổng đàn năm 2019 là 1272 con với số lợn nái sinh sản là 1093 con, lợn 

đực giống là 25 con và lợn hậu bị là 152 con. 
- Tổng đàn năm 2020 là 1241 con với số lợn nái sinh sản là 1045 con, lợn 

đực giống là 23 con và lợn hậu bị là 168 con. 

- Tổng đàn tính đến tháng 8 năm 2021 là 1329 con với số lợn nái sinh sản là 

1124 con, lợn đực giống là 20 con và lợn hậu bị là 185 con. 
* Công tác phòng bệnh trong trại 

- Về quy trình phòng bệnh cho đàn lợn tại trang trại luôn thực hiện nghiêm 

ngặt, với sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật lên bệnh tật không bị 
bùng phát. 

- Công tác vệ sinh gồm: Tắm sát trùng đầy đủ, phun sát trùng, quét và rắc 

vôi đường đi, xả vôi, vệ sinh chuồng trại hàng ngày, sát trùng định kì xung 
quanh chuồng trại và đánh chuột, phun thuốc diệt côn trùng được thực hiện 

nghiêm túc và tỷ lệ là 100%. 

* Các công việc khác 

- Các công tác khác đã thực hiện được là: đỡ đẻ lợn, bấm nanh, bấm số tai, 
cắt đuôi đêu đạt 100%. 

Với 4 tháng thực tập ở trại lợn em được kỹ thuật và công nhân nhiệt tình 

giúp đỡ em đã thử phê 245 con và đạt được 210 con với tỉ lệ 85.71%, phối 
giống cho heo nái rạ đã lên giống là 175 con và đạt được 175 con với tỉ lệ 

100%. Đối với hậu bị thì tổng phối được 15 con và đạt được 15 con mang 

thai với tỉ lệ 100%. 
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ 

TỈ LỆ MẮC MỘT  SỐ BỆNH CỦA 

LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ 28 ĐẾN 

70  NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI 
CHĂN NUÔI  CÔNG TY HÒA 

PHÁT BẮC GIANG 

Mông Mạnh 

Hoàng  
Hà Xuân Bộ 

1. Khối lượng tích lũy của lợn con giai đoạn 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 ngày 
tuổi 

đạt mức trung bình với các giá trị lần lượt 6,7 ; 8,18 ; 9,7 ; 12,49 ; 18,71 ; 

24,35 ; 29,54 (kg) 
2. Sinh trưởng tương đối của lợn con giai đoạn 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 

ngày 

tuổi đạt mức trung bình với các giá trị lần lượt 16,95% ; 19,16% ; 24,83% ; 

39,92% ; 26,07% ; 19,68 % 
x 

3. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn con giai đoạn 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 

ngày 
tuổi đạt mức trung bình với các giá trị lần lượt 211,40 ; 217,10 ; 398,60 ; 

888,60 ; 806,00 ; 741,00 (g/con/ ngày) 

4. Tiêu tốn thức ăn của lợn con giai đoạn 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 ngày 



tuổi 

đạt mức trung bình với các giá trị lần lượt 0,175 ; 0,4 ; 0,605 ; 0,885 ; 1,1 ; 
1,18 (kg) 

5. Tỉ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con giai đoạn 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 

ngày tuổi ở mức thấp với các giá trị lần lượt ở lô 1 (6% ; 2% ; 1% ; 1% ; 1% 

; 0,1%) và lô 2 (5,8% ; 1,6% ; 0,1% ; 0,6% ; 0,3% ; 0,16%) 
6. Tỉ lệ mắc bệnh viêm khớp của lợn con giai đoạn 28, 35, 42, 49, 56, 63, 

70 

ngày tuổi ở mức thấp với các giá trị lần lượt ở lô 1 (4% ; 2% ; 5% ; 0,95% ; 
0,8% ; 0,4%) và lô 2 (4% ; 3% ; 5% ; 0,8% ; 1% ; 0,66%). 

7. Tỉ lệ mắc bệnh viêm phổi của lợn con giai đoạn 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 

ngày tuổi ở mức thấp với các giá trị lần lượt lô 1 (2% ; 0,95% ; 1,1% ; 
3,04% 

; 2% ; 2,2%) và lô 2 (1,8% ; 1% ; 1,3% ; 2,5% ; 1,5% ; 1,6%). 

240.  

Ảnh hưởng của việc sử dụng chế 

phẩm sinh học kiểm soát Amonia 

trong chuồng nuôi đến năng suất gà 
trắng hướng thịt thương phẩm được 

nuôi tại trại gà Hà Thành - xã Yên 

Hợp, Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

Bùi Thị Thùy 
Linh 

Phạm Kim 
Đăng 

Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà trắng thương phẩm Broiler (Japfa 202) tương 

đối tốt: Tỷ lệ nuôi sống cộng dồn tính đến 6 tuần tuổi của gà chuồng 1 
(kiểm soát amonia bằng chế phẩm) là 90,59% và chuồng 2 (không sử dụng 

chế phẩm) là 87,87% 

Sinh trưởng tích lũy: Đến khi kết thúc thí nghiệm là 2950,1g/con ở chuồng 
1 và 2880g/con ở chuồng 2 sinh trưởng tuyệt đối của gà trắng thương phẩm 

tăng dần và liên tục theo các tuần tuổi 

Tổng khối lượng thức ăn trung bình cho 1 con gà từ 0 - 6 tuần tuổi ở 

chuồng 1 là 4575,98g/con/tuần; FCR đạt 1,619 và chuồng 2 là 4733,82 
g/con/tuần; FCR đạt 1,73 

Năng suất và hiệu quả chăn nuôi gà trắng (Broiler) Japfa202 dựa vào chỉ số 

BPI là 393,01 của chuồng 1 và 348,29 của chuồng 2 đạt mức tiêu chuẩn cho 
phép của công ty 

Tỷ lệ nhiễm bệnh CRD (hen) kế phát E.coli ở tuần tuổi thứ 3. Tỷ lệ điều trị 

khỏi đạt khoảng 92-95% khi điều trị trong thời gian 3 – 5 ngày  

241.  

Đánh giá khả năng sản xuất của gà 

mái đẻ trứng giống HUBBARD 
JA57KI 

Lê Phương 

Dung 

Nguyễn Xuân 

Trạch 

- Đàn gà đẻ quả trứng đầu tiên ở tuần 23, đạt tỷ lệ đẻ 5% ở tuần 24, tỷ lệ đẻ 
30% ở đầu tuần 25, tỷ lệ đẻ 50% ở tuần 25 và tuổi đẻ đỉnh cao ở tuần thứ 30 

với tỷ lệ 88,57%. 

- Tỷ lệ đẻ trung bình là 73,64% 
- Năng suất trứng là 5,15 quả/mái/tuần 

- Tỷ lệ trứng giống là 93,71% 

- Năng suất trứng giống là 5,46 quả/ mái/tuần 



- Lượng thức ăn thu nhận trung bình 132,34 g/con/ ngày 

- Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 10 quả trứng và 10 quả trứng giống tương 
ứng là 1,59 kg và 1,70kg. 

- Tỷ lệ hao hụt của đàn gà trong giai đoạn sinh sản 28 - 39 tuần tuổi là 4,13 

%. 

242.  

THEO DÕI KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG CỦA ĐÀN GÀ LIÊN 

MINH TỪ 0 – 12 TUẦN TUỔI 
NUÔI TẠI  TRUNG TÂM PHÁT 

TRIỂN KHOA HỌC – CÔNG 

NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – 
HẢI PHÒNG 

Bùi Văn Thuấn 
Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

5.1 Kết luận 
- Gà Liên Minh nuôi bán chăn thả sinh trưởng tốt ở điều kiện môi trường và 

khí hậu TP.Hải Phòng, tỷ lệ nuôi sống đạt 89%. Tại thời điểm gà 12 tuần 

tuổi, khối lượng cơ thể gà trống đạt 1219,12g, gà mái đạt 1108,24g. Mức 
thu nhận và tiêu tốn thức ăn trung bình tương ứng là 280,15g/con/tuần và 

3.52 kg thức ăn/kg tăng khối lượng.  

5.2 Đề nghị 

- Gà Liên Minh có khối lượng cơ thể cao, thịt thơm ngon,khả năng chống 
bệnh tốt thân hình đẹp xong đi đôi với nó là thời gian nuôi lâu dài mất nhiều 

thời gian, nên giá thành gà khá cao nên việc đưa gà ra thị trường tiêu thụ 

còn gặp nhiều khó khăn. Vì nuôi gà Liên Minh theo phương hướng bán 
chăn thả lên trong quá trình nuôi rất cần lưu ý vấn đề chống nóng cho gà 

vào mùa hè,và thời tiết thay đổi thất thường, khâu chống nóng không tốt sẽ 

ảnh hưởng rất nhiều đến lượng thức ăn tiêu thụ cũng như tích lũy sinh 
trưởng. 

- Tiếp tục theo dõi khả năng sinh trưởng của gà Liên Minh để đánh giá tiếp 

khả năng sinh trưởng của chúng. 

243.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
ĐÀN LỢN NÁI F1(LANDRACE × 

YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRẠI 
TRƯỜNG THÀNH, THẠCH THẤT, 

HÀ NỘI 

Dương Trung 

Hiếu 

Dương Thu 

Hương 

Trên cơ sở các kết quả thu được trong nghiên cứu này, chúng tôi rút ra một 
số kết luận sau: 

- Các chỉ tiêu sinh lý, sinh dục: Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần 

đầu, tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là: 213,82; 241,20; 355,15 ngày. Thời gian 

mang thai, thời gian động dục trở lại và khoảng cách lứa đẻ lần lượt là: 
114,53; 5,61; 143,78 ngày. 

- Các chỉ tiêu năng suất sinh sản: Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số 

con để nuôi/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là: 12,76; 12,21; 12,04; 11,42 con. 
Khối lượng sơ sinh/con, khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối 

lượng cai sữa/ổ lần lượt là: 1,47; 18,03; 6,42; 73,32 kg. Tỷ lệ sơ sinh sống 

và tỷ lệ nuôi sống lần lượt là: 95,65% và 95,15%. 
- Các chi tiêu năng suất sinh sản của nái lai F1(L × Y) × Du thấp nhất ở lứa 

1, tăng lên ở lứa 2, lứa 3, cho năng suất cao nhất ở lứa 4. 

- Tình hình dịch bệnh: Lợn nái thường mắc các bệnh về sinh sản như viêm 



tử cung 30% đẻ khó 7,5%, bại liệt sau sinh 5%. Lợn con chủ yếu mắc các 

bệnh về tiêu hóa và hô hấp như tiêu chảy 31,5%, viêm phổi 10,5% viêm 
khớp 3%. 

244.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng và 

sức sản xuất thịt của gà Cáy Củm 
Lê Minh Hiếu Bùi Hữu Đoàn 

từ các thí nghiệm trên đàn gà Cáy Củm, kết quả thu được như sau: 

- Tỉ lệ nuôi sống đạt 93.11% 

- Khối lượng trung bình gà trống (2,050 ÷ 2150 kg/con); gà mái (1,650 ÷ 1, 
850 kg/con) 

- Lượng thức ăn thu nhận ở tuần 20 là 76,75b g/con/ngày. 

245.  

Đánh giá năng suất sinh sản của đàn 

lợn nái 
F1(LANDRACExYORKSHIRE)phối 

với đực DUROC nuôi tại trang trại 

ông Nguyễn THanh Lịch 

Lê Ngọc Phúc 
Lê Việt 

Phương 

- Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái lai F1 (Landrace x 

Yorkshire): 
Tuổi động dục lần đầu:221,5 ngày;  

Tuổi phối lần đầu :242,50 ngày;  

Tuổi đẻ lần đầu: 357,38 ngày;  
Thời gian mang thai: 114,93 ngày;  

Thời gian cai sữa: 21,00 ngày;  

Khoảng cách lứa đẻ: 142,67 ngày;  
Số lứa/nái/năm: 2,55 lứa. 

 

 

- Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản:  
Số con sơ sinh/ổ: 11,33 con;  

số con sơ sinh sống/ổ: 10,83 con;  

tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: 96,05%;  
số con cai sữa/ổ: 10,37 con;  

tỷ lệ nuôi sống/ổ: 84,59%  

khối lượng sơ sinh/ổ: 16,93 kg;  

khối lượng cai sữa/ổ: 61,88 kg. 
Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái là: 6,07 kg/kg. 

- Tình hình dịch bệnh tại trang trại 

 Đàn lợn nái F1(LY) chỉ mắc một số bệnh thường gặp của nái sinh sản với 
tỷ lệ thấp. 

 Đàn lợn con theo mẹ chủ yếu là tiêu chảy với tỷ lệ mắc 20,17%; tỷ lệ khỏi 

cao 96,46%. 
 

 

  



246.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ 

BỐ MẸ RI-LƯƠNG PHƯỢNG 
NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI HÒA BÌNH 

NGUYỄN 
ĐÌNH TÚ 

Bùi Huy 
Doanh 

Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà bố mẹ Ri – Lương Phượng khi kết thúc nuôi hậu 

bị ở tuần tuổi 19 là 93,48%, tỷ lệ nuôi sống trên môi tuần trung bình là 
99,7% 

- Khối lượng gà con ở 1 ngày tuổi là 36,34 gam và đến khi kết thúc nuôi 

hậu bị ở 19 tuần tuổi là 2184,9 gam 

- Tuổi thành thục sinh dục của gà Ri-LP là 148 ngày; Tuổi đẻ đỉnh cao của 
đàn gà là 85,38% khi ở tuần 29 tuần tuổi. 

- Khối lượng trứng trung bình trong 17 tuần theo dõi từ tuần tuổi 34 đến 

tuần tuổi 50 là 50,47g 
- Kết quả trứng có phôi, trứng nở, gà loại 1 lần lượt là 88,38%, 81,93%, 

77,63%. 

- Tiêu tốn thức ăn trung bình để sản xuất 10 trứng trung bình từ 23-45 tuần 
tuổi là 2,80kg/10 trứng. 

- Tiêu tốn thức ăn trung bình để sản xuất 10 quả trứng giống trung bình giai 

đoạn từ 24-52 tuần tuổi là 3,72kg/ 10 trứng 

247.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ 

HUBBARD JA57KI ĐẺ TRỨNG 

GIỐNG NUÔI TẠI TRẠI GÀ PCS 
THUỘC CÔNG TY TNHH JAPFA 

COMFEED VIỆT NAM –  YÊN BÁI 

Vũ Thị Hương 

Quỳnh  

Đặng Thúy 

Nhung 

Từ kết quả thu được qua đợt nuôi gà đẻ trứng giống Hubbard JA57KI giai 
đoạn từ 23 - 37 tuần tuổi, chúng tôi rút ra những kết luận sau: 

 - Tỷ lệ nuôi sống trong giai đoạn từ 23 – 37 tuần tuổi là: 99,74%. 

 - Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên ở tuần thứ 23, tỷ lệ đẻ đạt 5% ở ngày thứ 4 của 
tuần 24 (165 ngày tuổi) và 30% ở ngày thứ 7 tuần 24 (168 ngày tuổi), tỷ lệ 

đẻ đạt 50% ở ngày thứ 2 tuần 25 (170 ngày tuổi) và đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 

tuần thứ 30. 

 - Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng giai đoạn từ 24 - 37 tuần tuổi là 72,68% và 
5,51 quả/mái/tuần.  

 -  Tỷ lệ đẻ trung bình và năng suất trứng giống giai đoạn từ 24 - 37 tuần 

tuổi là 72,12% và 5,04 quả/mái/tuần. 
 - Lượng thức ăn thu nhận: 125,10 g/con. Tiêu tốn thức ăn giai đoạn từ 24 

FF– 37 tuần tuổi cho 10 quả trứng và 10 quả trứng giống tương ứng là 1,90 

kg và 2,93kg thức ăn. 

 - Khối lượng cơ thể gà 23 và 37 tuần tuổi lần lượt là: 1952 g/con và 2180 
g/con. 

 - Hiệu quả chăn nuôi cao:  9000 gà mái đẻ giai đoạn từ 24-37 tuần tuổi 

đem lại lợi nhuận là 1.968.730.940 VNĐ. 

248.  “ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LAI 

F1(LANDRACExYORKSHIRE) 

Phạm Hoàng 
Tuấn Anh 

Nguyễn 
Phương Giang 

Từ những kết quả thí nghiệm đã đạt được, chúng tôi rút ra những kết luận 

chính như sau: 

- Tình hình chăn nuôi tại trại Keargarden khá ổn định và là mô hình thể 



PHỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI TRANG TRẠI 
KAERGARDEN – ĐAN MẠCH” 

hiện chăn nuôi lợn tiêu biểu của Đan Mạch. Điều đó phản ánh lên sự phát 

triển của ngành chăn nuôi Đan Mạch 
- Đối với lợn nái mang thai và nuôi con: Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh dục 

của lợn nái thí nghiệm: tuổi động dục lần đầu là 191,6 ngày tuổi, tuổi phối 

giống lần đầu là 214,74 ngày tuổi, thời gian mang thai là 115,12 ngày, tuổi 

đẻ lứa đầu là 329,86 ngày tuổi, thời gian cai sữa là 21,82 ngày. 
- Đối với lợn nái nuôi con: Thời gian chời phối là 4,44 ngày, khoảng cách 

lứa đẻ là 141,38 ngày và hệ số lứa đẻ là  lứa/nái/năm. Số con sơ sinh/ổ là 

19,14 con, số con sơ sinh sống/ổ là 17,86 con, số con để nuôi/ổ là 13,1 con, 
số con cai sữa/ổ là 11,94 con, khối lượng sơ sinh/con là 0,56kg, khối lượng 

sơ sinh/ổ là 7,34kg, khối lượng cai sữa/con là 6,82kg, khối lượng cai sữa/ổ 

là 81,15kg. 
- Những bệnh thường gặp trên đàn lợn nái là: 1 ca bị viêm tử cung, 2 ca đẻ 

khó, 1 ca viêm vú và 4 ca viêm khớp. Tất cả các ca bệnh đều được điều trị 

và chữa khỏi. 

- Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con 7-21 ngày tuổi: Lợn con tăng 
451,11g từ 0-7 ngày tuổi, tăng 308,3 từ 7-14 ngày tuổi, tăng 379,68g từ 14-

21 ngày tuổi. Lợn con tại trại Keargarden tăng khối nhanh hơn so với lợn 

con ở Việt Nam. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng thức ăn ở Đan Mạch 
là rất tốt. 

+ Một số chỉ tiêu của lợn con: Khối lượng sơ sinh/con là 0,56kg/con, số con 

đẻ ra/ổ 19,14 con, số con sơ sinh sống/ổ là 17,86 con, tỷ lệ sơ sinh sống/ổ là 

93,21%, Số con để nuôi/ổ là 13,1 con, số con cai sữa/ổ là 11,94 con, tỷ lệ 
nuôi sống/ổ là 91,3%, khối lượng cai sữa/con là 6,82kg/con 

+ Một số bệnh phổ biến trên đàn lợn nái là: Viêm khớp 8%, đẻ khó 4%, 

viêm tử cùng và viêm vú là 2%. Tỷ lệ chữ khỏi là 100%. 
- Đối với lợn con giai đoạn 7-21 ngày tuổi trung bình của thí nghiệm là: 

+ Khả năng tăng khôi lượng cơ thể là 5,32kg/con. 

+ Lượng thức ăn thu nhận hang ngày là 29,2g/con/ngày. 
+ Tỷ lệ tiêu chảy là 9,23%. 

249.   “KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA 

ĐÀN LỢN NÁI  YORKSHIRE 

ĐƯỢC PHỐI VỚI ĐỰC 
LANDRACE  NUÔI TẠI XÃ TAM 

TIẾN - HUYỆN YÊN THẾ -  TỈNH 

BẮC GIANG 

Nguyễn Văn 
Quang 

Đặng Thái Hải 

Từ kết quả thu được trên đàn nái Yorkshire được phối đực Landrace, chúng 

tôi rút ra một số kết luận sau sau: 

- Các chỉ tiêu về sinh lý sinh sản: Đàn nái Yorrkshire có thời gian mang thai 
là 114,81 ngày; thời gian cai sữa 24,90 ngày, thời gian chờ phối đạt là 13,29 

ngày và khoảng cách lứa đẻ là 153,05 ngày 

- Chỉ tiêu về năng suất sinh sản: Số con sơ sinh/ổ đạt 11,14 con; số con sơ 



sinh sống/ổ là 10,77 con; tỷ lệ sơ sinh sống/ổ đạt 96,97%;  số con để nuôi/ổ 

là 10,26 con; số con cai sữa/ổ: 9,97 con; khối lượng sơ sinh/con là 1,31 kg; 
khối lượng sơ sinh/ổ: 14,57 kg;  khối lượng cai sữa/con: 6,78 kg; khối 

lượng cai sữa/ổ: 67,61 kg; và số lứa đẻ/nái/năm đạt 2,41 lứa. 

- Đàn nái sinh sản mắc bệnh viêm tử cung với tỷ lệ khá cao (37,70%), chữa 

khỏi 100%; còn đàn con theo mẹ có tỷ lệ tiêu chảy tới 51,2%. chữa khỏi 
92,97%. 

250.  

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ 

CÂN ĐỐI TỐI ƯU CÁC AXIT 
AMIN THIẾT YẾU TIÊU HÓA HỒI 

TRÀNG TIÊU CHUẨN TRONG 

KHẨU PHẦN ĂN CỦA GÀ THỊT 

Lê Minh 

Quang 

Phạm Kim 

Đăng 

Các mức dinh dưỡng trong khẩu phần không ảnh hưởng đến sức khỏe đàn 

gà. Kết thúc thí nghiệm ở 12TT, gà LV có tỷ lệ nuôi sống đạt 90,0- 98,88% 
-  Mức dinh dưỡng của khẩu phần nuôi gà ở NT3 có tác động tốt nhất đến 

khả năng sinh trưởng của gà LV, khối lượng cơ thể gà ở NT3 đạt cao nhất 

trong 5 nghiệm thức ở cả 3 thời điểm khảo sát 4TT, 8TT 12 TT lần lượt là  

395,9;  1167,1 ; và 1978,2 (g/con). Tăng trưởng trung bình đạt cao nhất  
trong  5lô  là  23,16   (g/con/ngày). 

- Các mức dinh dưỡng trong khẩu phần ăn không ảnh hưởng đên lượng thức 

ăn thu nhận của gà ở các nghiệm thức, trung bình trên cả giai đoạn 1-12 
tuần tuổi gà LV có khả năng thu nhận thức ăn hàng ngày là 61,014  đến 

62,598 g/con/ngày. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg khối lượng cũng không có sự 

sai khác giữa các nghiệm thức, giao động từ 2,654 đến 2,753 kg/kg KL 
(tính trên cả giai đoạn 1-12TT). 

- Chi phí thức ăn của các nghiệm thức thì có sự khác nhau rõ rệt với p<0,05. 

NT3 có chi phí thấp nhất là 29144(đồng/kgKl); chi phí thức ăn của lô thứ 5 

là cao thất  với 31046 (đồng/kgKL) (tính trung bình cả giai đoạn 1-12TT). 

251.  ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG 

CHẾ PHẨM VNUA-VP18 ĐẾN 

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG 

TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ THƯƠNG 
PHẨM ISA BROWN’’ 

Thân Thị Thu 
Lê Việt 

Phương 

4. Bổ sung chế phẩm sinh học VNUA-VP18 trong thức ăn cho gà đẻ Isa từ 

23-37 tuần tuổi với các mức 1%; 1,5%; 2% trong thức ăn cải thiện tích cực 

màu lòng đỏ, tăng điểm và làm giảm hàm lượng cholesterol 

252.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN Ỉ NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH 
LỢN GIỐNG  DABACO PHÚ THỌ, 

XÃ TỀ LỄ, HUYỆN TAM NÔNG, 

TỈNH PHÚ THỌ 

Nguyễn Văn 

Phong 
Hà Xuân Bộ 

Trên kết quả thu được về mô hình bảo tồn nguồn gen: Năng suất sinh sản 

của lợn Ỉ được nuôi tại khu 3 của Công ty TNHH lợn giống Dabaco Phú 
Thọ tôi rút ra kết luận sau : 

v Với mô hình bảo tồn thì năng suất sinh sản lợn Ỉ hiện tại là tốt: 

• Số con sơ sinh: 9.60 con 

• Số con để nuôi: 9.05 con 
• Tỷ lệ sơ sinh sống: 94.10 % 

• Khối lượng sơ sinh ổ: 4.85 kg/ổ 



• Khối lượng sơ sinh/con: 0.59 kg/con 

• Thời gian cai sữa: 39.16ngày 
• Số con cai sữa: 7.62 con 

• Tỷ lệ cai sữa: 82.35% 

• Khối lượng cai sữa/ổ: 45.56 kg/ổ 

• Khối lượng cai sữa/con: 5.79 kg/con 
  

253.  
Đánh giá năng suất sinh sản của nái 
F1(Landerace x Yorkshire) phối với 

đực Duroc nuôi tại trại giống xí 

nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp An Lão, 

Hải Phòng. 

Nguyễn Quốc 

Huy  

Trần Bích 

Phương 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt : 11,44con  

+ Số con cai sữa/ổ đạt : 10,55 con  
+ Khối lượng sơ sinh/ổ đạt : 16,91 kg  

+ Khối lượng cai sữa/ổ đạt : 52,29 kg  

+ Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ đạt : 95,09%  

+ Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt : 93,94%  
+Tiêu tốn thức ăn /1 kg lợn con cai sữa là  7,19 kg. 

254.  

 ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA 

KHẨU PHẦN THỨC ĂN  ĐẾN 

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ 
HÀM LƯỢNG VI KHUẨN TRONG 

PHÂN CỦA LỢN  GIAI ĐOẠN 30-

60KG 

Lê Thị Thêm 
Chi 

Vũ Đình Tôn 

Từ các kết quả thu được thông qua theo dõi khả năng sinh trưởng của việc 

bổ sung thảo dược vào công thức thức ăn phối trộn cho lợn lai Duroc x 
F1(LY) ở  giai đoạn từ 30 kg – 60 kg, rút ra một số kết luận như sau: 

- Trang trại ông Đào Văn Thuyên là trang trại chăn nuôi theo hướng tổng 

hợp và chủ động trong việc cung cấp con giống nên đảm bảo nguồn con 

thương phẩm chất lượng tốt.   
- Trang trại đã thực hiện tốt các quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng 

trừ dịch bệnh. 

- Qua việc sử dụng các các loại thảo dược bổ sung vào thức ăn đã giúp cho 
năng suất chăn nuôi lợn có xu hướng được cải thiện: 

+ Giai đoạn từ 30 kg – 60 kg cho thấy lợn được bổ sung thảo dược vào 

khẩu phần đã làm tăng khả năng sinh trưởng và giảm nguy cơ mắc các 

bệnh. 
+ Khi bổ sung hỗn hợp thảo dược vào khẩu phần ăn của lợn ở mức 4% cho 

hiệu quả chăn nuôi tốt hơn so với mức 6%, 2% và khi không bổ sung. 

255.  

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH 
TRƯỞNG CỦA GÀ LIÊN MINH 

DÒNG MÁI THẾ HỆ THỨ III GIAI 

ĐOẠN HẬU BỊ 

Nguyễn Trung 

Kiên 
Bùi Văn Đoàn 

- Đặc điểm ngoại hình: 
Gà mới nở:  

          Lông màu vàng nhạt; hai cánh và đầu gà có màu sáng hơn phần thân 

còn lại, chân và mỏ màu vàng đỏ.  

Gà ở 08 tuần tuổi: 
+ Gà mái: lông toàn thân màu vàng sáng; lông đầu cánh và  chót lông đuôi 

có màu đen; lông vùng tiếp giáp giữa cổ và thân có cườm sẫm hoặc không. 



- Mỏ, da chân màu vàng 

+ Gà trống: lông đầu cánh có màu đen, vai có lông vũ thứ cấp màu vàng 
đậm, các phần khác trên cơ thể trụi lông hoặc vẫn còn ít lông tơ 

- Mỏ, da chân màu vàng 

Gà lúc trưởng thành: 

+ Gà mái trưởng thành có mào cờ lông màu vàng sáng, riêng phần cổ nhiều 
con có cườm đen, chót đuôi màu đen. 

+ Gà trống trưởng thành có mào cờ phát triển; mỏ và da màu vàng; chân 

cao, lông ở phần dưới: ngực, bụng và đùi màu vàng sẫm, riêng phần cổ 
lưng, cánh có màu đỏ ngô; chóp đuôi có màu đen. 

         - Kích thước các chiều đo lúc 18TT:    

   Gà mái có dài thân dài 20,34 cm; vòng ngực 27,71cm; dài lườn 14,14 cm; 
dài cánh 19,48 cm; dài đùi 21,13 cm; cao chân 6,52 cm; vòng chân là 4,66 

cm 

     Gà trống có dài thân dài 21,87 cm; vòng ngực 29,86cm; dài lườn 17,68 

cm; dài cánh 20,97 cm; dài đùi 21,48 cm; cao chân 9,57 cm; vòng chân là 
5,12 cm 

- Tỉ lệ nuôi sống trung bình của gà Liên Minh:  

+ Giai đoạn từ 0 đến 7 tuần tuổi: 97,36% 
+ Giai đoạn từ 8 đến 18 tuần tuổi: 

Con trống: 92,31% 

Con mái: 92,59%  

- Khả năng sinh trưởng của gà Liên Minh : 
+ Sinh trưởng tích lũy trung bình sau 18 tuần: con trống là 1754,1g/con và 

gà mái 1463,1g/con  

+ Sinh trưởng tương đối trung bình chung từ tuần thứ nhất đến tuần 8 là 
31,07%, sinh trưởng tương đối trung bình từ tuần 8 đến tuần 18 của con 

trống là 12,73 %  và con mái là 10,42%. 

+ Sinh trưởng tuyệt đối trung bình 8-18 tuần tuổi: con trống là 141, 
33g/con/tuần , con mái là 107,05g/con/tuần  

- Tiêu tốn trong 18 tuần của đàn mỗi gà hậu bị trung bình là 7038.57g/con. 

256.  ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT CỦA CỎ 

VOI, CỎ VOI TÍA  TRỒNG TẠI 
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT 

NAM 

TRẦN ĐĂNG 
MINH 

Nguyễn Thị 
Vinh 

Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất của giống cỏ Voi cao hơn cỏ Voi 
Tía 



257.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI  F1 (LANDRACE x 
YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC 

DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI 

GIANG PHÚ XÃ ĐỒNG MÍT – 
HUYỆN MỸ ĐỨC – TP HÀ NỘI 

Phan Thị Thuỳ 

Linh 

Bùi Huy 

Doanh 

1. Lợn nái F1 (LY) có các chỉ tiêu về sinh lý sinh dục bình thường với tuổi 

động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu đạt các giá trị lần lượt 198,87 và 
280,23 ngày. 

2. Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với 

đực Duroc đạt mức khá với số con đẻ ra đạt 12,43 con, số con đẻ ra còn 

sống đạt 11,86 con, số con cai sữa đạt 11,47 con, khối lượng sơ sinh/con đạt 
1,27 kg, tỷ lệ sơ sinh sống đạt 95,14%, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 15,27 kg, 

khối lượng cai sữa/con đạt 6,37 kg, khối lượng cai sữa/ổ đạt 73,64 kg. 

3. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nhìn chung ở lứa 1 là thấp nhất, tăng dần ở các lứa. Sự biến 

động của các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái F1 (LY) phù hợp với 

quy luật sinh sản theo lứa. 
4. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa của lợn nái F1(LY) đạt mức trung 

bình với 5,93 kg. 

5. Đàn lợn nái và lợn con tại trang trại vẫn bị mắc một số bệnh thường gặp 

nhưng không nghiêm trọng do trại đã chăm sóc và điều trị tốt nên đa phần 
lợn đều khỏi bệnh.  

258.  

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CHĂN 

NUÔI VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG 

SẢN XUẤT CỦA ĐÀN GÀ THỊT 
ROSS 308 NUÔI TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN GIA CẦM  TẤT THẮNG 

- THANH SƠN - PHÚ THỌ 

VŨ Thị Tuyết 
Bùi Quang 
Tuấn 

Qua thời gian theo dõi gà thí nghiệm từ 1 đến 46 ngày tuổi và trên cơ sở 

phân tích kết quả nghiên cứu của đề tài sơ bộ rút ra kết luận sau: 
Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà Ross 308 trong hệ thống chăn nuôi gia 

công của Công ty cổ phần Tất Thắng rất tốt, rất khoa học tạo môi trường 

hết sực thuận lợi để gà Ross 308 có điều kiện phát triển. 

Cách thức quản lý đàn gà, sử dụng thuốc chặt chẽ làm tăng hiệu quả chăn 
nuôi giảm rủi ro. 

Gà Ross 308 khi kết thúc chu kỳ nuôi có tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 94,16%.  

Trong điều kiện nuôi nhốt hoàn toàn tại trang trại, gà Ross 308 có khối 
lượng trung bình khi xuất chuồng ở tuần thứ 7 đạt 3206,8 g. 

Gà Ross 308 có khả năng chuyển hóa thức ăn tốt, chỉ số FCR cả giai đoạn 

là 1,779 kg thức ăn/kg tăng khối lượng. 

Nuôi gà Ross 308 mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 8,000 đầu gà ban đầu 
qua 7 tuần nuôi, xuất bán với giá 31,000 đồng/kg thì lãi nhận được là 

44,420,000 đồng cho 8,000 con. 

Trong quá trình nuôi dưỡng đàn gà mắc một số bệnh như cầu trùng, CRD, 
đau mắt nhưng được chẩn đoán và điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng 

nhiều tới kinh tế.  



259.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng của 
gà mía nuôi tại trại gia công của 

Dabaco ở Tiên Lương, Cẩm Khê, 

Phú Thọ 

Vũ Trọng Đức 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Giai đoạn từ 1 ngày tuổi - 20 tuần tuổi. sinh trưởng tích lũy gà trống đạt 

2646.86 g/con, gà mái đạt 2075.86 g/con, gà trống đạt khối lượng cao hơn 
so với gà mái. 

Tính trung bình toàn kỳ (1-20 tuần tuổi) sinh trưởng tuyệt đối của gà trống 

đạt 18,68 g/con/ngày và gà mái đạt 14,61 g/con/ngày. 

Tỷ lệ hao hụt của đàn gà nghiên cứu khá thấp, toàn bộ cả giai đoạn từ 1 
ngày tuổi đến 20 tuần tuổi tỷ lệ hao hụt ở gà mái và trống lần lượt là: 3,07% 

và 2,92% 

Tính toàn bộ cả giai đoạn nuôi từ 1 ngày tuổi đến 20 tuần tuổi đối với gà 
mái tổng lượng thức ăn thu nhận là 6273,333 g/con/kỳ, tương ứng trung 

bình lượng thức ăn thu nhận/ngày là 44,81 g/con/ngày. Đối với gà trống, 

tổng lượng thức ăn thu nhận là 7630,133 g/con/kỳ và tương ứng trung bình 
là 54,5 g/con/ngày. 

Hiệu quả sử dụng thức ăn: Tính chung cả giai đoạn từ 1 ngày tuổi đến 20 

tuần tuổi thì tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng ở gà mái là 3,07 kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng và ở gà trống là 2,92 kg thức ăn/kg tăng khối lượng 
Hiệu quả kinh tế khi nuôi gà Mía đạt khá cao. Sơ bộ hạch toán khi nuôi 600 

con gà Mía (300 con trống và 300 con mái) giai đoạn từ 1 ngày tuổi đến 20 

tuần tuổi tại trang trại lãi được 15.876.000 đồng, tương ứng lãi 26.460 
đồng/con 

260.  

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN 
LỢN NÁI F1(LANDRACE x 

YORKSHIRE) ĐƯỢC PHỐI VỚI 

ĐỰC DUROC NUÔI TẠI TRẠI BÙI 

QUANG HUY, XÃ TÂN VIỆT - 
THANH HÀ - HẢI DƯƠNG . 

Ngô Thành 

Công 
Đinh Thị Yên 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 

(LxY) nuôi tại trang trại ông Bùi Quang Huy . Chúng tôi đưa ra một số kết 

luận như sau: 
Năng suất sinh sản chung của lợn nái F1(LxY)đạt kết quả tương đối tốt, cụ 

thể như sau:  

Tuổi phối lần đầu của lợn nái là          : 237,14 ngày 
Tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái là             : 351,37 ngày 

Số con còn sống/ổ của lợn nái là         : 12,34 con 

 Số con cai sữa/ổ đạt : 11,86 con 

 Khối lượng sơ sinh/ổ đạt   18,75kg/ổ 
 Khối lượng cai sữa/ổ đạt : 90,01  kg/ổ 

-    Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của lợn nái là : 142,23 ngày 

Năng xuất sinh sản của lợn nái qua các lứa đẻ  
Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ có khuynh hướng giảm ở lứa 2 và tăng ở 

lứa 3. Sự biến động về năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) qua các lứa 

tuân theo quy luật sinh sản chung. 



Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa của đàn lợn nái nuôi tại 

trang trại là 4,44 kg TA/kgTT. 
 Tình hình dịch bệnh: dịch bệnh của trại tương đối cao, do khâu phòng dịch 

chưa tốt, cần có thời gian chống chuồng cho các ổ đẻ, khi đỡ lợn đẻ cần có 

đồ bảo hộ như gang tay... để hạn chế lợn nái bị viêm khi đẻ xong. 

261.  

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI F1 
(LANDRACE x YORKSHIRE) 

ĐƯỢC PHỐI VỚI ĐỰC DUROC 

NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN 

THỊ LAN – PHONG QUANG, HÀ 
GIANG 

Nguyễn Thị 
Thu Hà 

Cù Thị Thiên 
Thu 

Trên cơ sở các kết quả thu được về năng suất sinh sản của đàn lợn nái tại 
trang trại nghiên cứu chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

1.  CHỈ TIÊU SINH LÝ SINH SẢN CỦA ĐÀN NÁI F1 (L X Y) PHỐI 

VỚI DUROC 
- Các chỉ tiêu về tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa 

đầu của nái F1(L x Y) lần lượt là 213,43 ; 234,43  ; 349,47 ngày. 

- Các chỉ tiêu về thời gian mang thai, thời gian cai sữa của nái F1(L x Y) 

lần lượt là 115,54 ; 23,58 ngày. 
- Chỉ tiêu về thời gian chờ phối của nái F1( L x Y) là 5,07 ngày. 

- Khoảng cách lứa đẻ của nái F1( L x Y) là144,37 ngày 

- Số lứa/nái/năm đạt 2,53 lứa. 
2. NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN NÁIF1 (LxY) PHỐI VỚI  

DUROC 

Năng suất sinh sản chung 
- Các chỉ tiêu số con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt 

là 11,94; 11,77; 11,57 con. 

- Các chỉ tiêu khối lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ lần lượt là 18,11; 

74,89 kg. 
- Tỉ lệ sơ sinh sống, tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa lần lượt là 98,59%; 98,33%. 

Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ 

Hầu hết các chỉ tiêu năng suất sinh sản đạt thấp ở lứa 1, tăng dần ở các lứa 
tiếp theo và đạt cao ở các lứa 3, 4, 5 đến lứa 6 giảm 

3. TIÊU TỐN THỨC ĂN/KG LỢN CON CAI SỮA 

Tiêu tốn thức ăn ở lợn con cai sữa của đàn lợn nái F1(L x Y) phối với  đực 

Duroc tại trang trại là 5,23 kgTĂ/kgLCCS. 
4. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

Đàn lợn nái và lợn con nhìn chung khỏe mạnh, chỉ mắc một số bệnh thông 

thường với tỷ lệ không cao 

262.  ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 

(LANDRACE x YORKSHIRE) 

Manivong 
saiyxongdeth  

Nguyễn Thị 
Phương Giang 

 

 5.1.1 Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và năng suất của nái lợn lai F1 (LY) 

     Lợn nái lai F1(LY) phối giống với lợn đực Duroc đạt năng suất sinh sản 



PHỐI VỚI ĐỰC DUROC NUÔI 

TẠI LỆ CHI, GIA LÂM, HÀ NỘI”   

tương đối tốt. Các chỉ tiêu về năng suất sinh lý sinh sản được như sau: 

- Tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, thời gian mang thai của lợn nái 
F1(LY) lần lượt là: 238,47; 351,17; 114,60 ngày. 

- Số con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ lần lượt là: 12,33; 

11,567; 11,167 con/ổ. 

- Khối lượng sơ sinh/ con, khối lượng cai sữa/con tương ứng là 1,466; 
6,535kg. 

5.1.2 Một số bệnh thường gặp ở lợn nái   

Đàn lợn nái sinh sản nuôi tại tràn trại thường mắc các bệnh: viêm tử cung, 
viêm vú, viêm khớp, hồng lỵ. Tỷ lệ điều trị khỏi đạt tỷ lệ cao: Bệnh viêm tử 

cung và hồng lỵ có tỷ lệ điều trị khỏi lên tới 100% trong thời gian nghiên 

cứu. Tuy nhiên bệnh viêm vú lại chỉ đạt tỷ lệ 33,33%. Ngoài ra Hội chứng 
lứa 2 cũng là vấn đề đáng quan ngại nó ảnh hưởng lớn đến số lứa trên năm 

do kéo dài thời gian lợn không động dục trở lại. 

263.  

CHỌN LỌC MỘT SỐ CHỦNG 
NẤM MEN SACCHAROMYCES 

SP. THÍCH HỢP SỬ DỤNG 

TRONG CHẾ BIẾN THỨC ĂN 
CHĂN NUÔI 

Âu Thị Mỹ 
Hoàn 

Nguyễn Thị 
Tuyết Lê 

Từ kết quả thu được, chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: 

- Hai chủng nấm men MBM1 và MBM2 có khả năng phân giải tinh bột 
tốt nhất với 0.3125 và 0.625 đơn vị Wolhgemuth để phân giải hoàn toàn 

tinh 

bột trong 24h. 
- Kết quả đánh giá khả sinh trưởng và tích lũy sinh khối ở các mức 

nhiệt độ nuôi cấy khác nhau: 

+ Chủng có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất ở 250C là:MRNC2a và 

MRNC2c, MBM1 và MDM2. 
+ Ở mức 300C, các chủng có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất 

là:MRNC2a, MBM1 và MBM2. 

+ Chủng có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất ở mức nhiệt độ 350C 
là:MRNC2a, MRNC2c, MBM1 và MBM2. 

+Ở mức nhiệt độ 400C chủng có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất là: 

MRNC2a, MBM1 và MBM2. 

-Kết quả đánh giá sinh trưởng của các chủng nấm men trên các cơ chất 
giàu tinh bột: 2/6 chủng chọn lọc là MBM1 và MBM2 có khả năng sinh 

trưởng tốt nhất trên cả 3 cơ chất thí nghiệm là cám gạo, bột ngô và bột sắn. 

ð Từ các kết quả chọn lọc ở trên, đã chọn lọc được 03 chủng nấm men 
có khả năng sinh trưởng và tích lũy sinh khối tốt là MRNC2a, 

MBM1 và MBM2 



264.  

NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 

TRỨNG  CỦA ĐÀN GÀ  LIÊN 

MINH DÒNG TRỐNG THẾ HỆ III 
TỪ 22 ĐẾN 47 TUẦN TUỔI 

Nguyễn Văn 

Hải 

Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

5.1KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sinh sản của gà Liên Minh thế hệ III 
như sau: 

-Năng suất trứng và tỷ lệ đẻ của đàn gà Liên Minh dòng trống thế III đều 

xấp xỉ dòng trống thế hệ II  cụ thể: NST đạt 49,63 quả/mái/47 tuẩn tuổi, tỷ 

lệ đẻ đỉnh cao ở 34 tuần tuổi đạt 39,2% 
- Tiêu tốn thức ăn/10 trứng trung bình là 4,65kg/10 trứng. 

- Đàn gà Liên Minh dòng mái thế hệ III đẻ trứng đầu ở  160 ngày(22,85 

tuần) 
 + Đẻ 5% ở 170 ngày (24,28 tuần) 

 + Đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở 249 ngày (35,57 tuần) 

+ So sánh đàn gà Liên Minh dòng trống thế hệ II đẻ trứng đầu ở 159 
ngày(22,7 tuần), đẻ 5% 168 ngày tuổi(24 tuần), đẻ đỉnh cao ở 240 ngày 

tuổi(34,3 tuần). 

+Thế hệ III đẻ muộn hơn so với đàn gà Liên Minh dòng trống thế hệ II, cụ 

thể: tuổi đẻ bói muộn hơn 1 ngày tuổi, đẻ 5% muộn hơn 2 ngày ngày tuổi, 
đẻ đỉnh cao muộn hơn 9 ngày tuổi. 

 

- Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng gà Liên Minh dòng trống thế hệ III đạt 
tiêu chuẩn trứng ấp. 

 

 + Khối lượng trứng trung bình là 53,21 g 

+ Tỷ lệ lòng đỏ là 33,11% 
+ Tỷ lệ lòng trắng trứng là 55,86% 

+Tỷ lệ vỏ trứng là 11,03% 

+ Chỉ số hình dạng là 1,3 
         + HU là 87,41 

Đối với đàn gà Liên Minh dòng trống thế hệ II có: khối lượng trứng trung 

bình là 48,93g, tỷ lệ lòng đỏ là 32,83%, tỷ lệ lòng trắng trứng là 55,38%, tỷ 
lệ vỏ là 11,79%, chỉ số hình dạng là 1,34, HU là 84,83. 

          Vì vậy cho ta thấy chỉ tiêu về khối lượng trứng trung bình của gà 

Liên Minh dòng trống thế hệ III nặng hơn khối lượng trứng trung bình của 

gà Liên Minh dòng trống thế hệII , các chỉ tiêu còn lại tương đương nhau. 
 Kết quả ấp nở 

+ Tỷ lệ trứng có phôi đạt trung bình 92,81%. 

+ Tỷ lệ trứng nở/trứng có phôi trung bình 73,85%. 



+ Tỷ lệ nở/ tổng trứng ấp trung bình 66,32% 

+ Tỷ lệ gà con loại 1/tổng gà nở đạt trung bình 77,77%. 
Đối với đàn gà Liên Minh dòng trống thế hệ II cho kết quả: 

+ Tỷ lệ trứng có phôi đạt trung bình 92,47%. 

+ Tỷ lệ nở/ trứng có phôi trung bình 81,98% 

+ Tỷ lệ trứng nở/tổng trứng ấp trung bình 75,83%. 
+ Tỷ lệ gà con loại 1 đạt trung bình 94,18%. 

          Vì vậy, cho ta thấy kết quả ấp nở gà Liên Minh dòng trống thế hệ III 

chất lượng thấp hơn so với đàn gà Liên Minh dòng trống thế hệ II.  

265.  

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 
LỢN NÁI LAI DUROC x 

(LANDRACE x YORKSHIRE) 

SỐNG SÓT SAU DỊCH TẢ LỢN 

CHÂU PHI TẠI TRẠI QUÝ HIỀN, 
XÃ ĐÌNH DÙ, HUYỆN VĂN LÂM, 

TỈNH HƯNG YÊN 

PHẠM MINH 

GIANG 
Đức Đức Lực 

Các chỉ tiêu về sinh lý sinh sản của lợn nái lai D x (L x Y) nuôi tại trang trại 

Quý Hiền nằm trong phạm vi kết quả sinh lý sinh dục bình thường và phù 

hợp với các kết quả đã công bố trước đó. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn nái lai  D x 
(L x Y) chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

Nái lai D x (L x Y) phối giống với đực Duroc đạt năng suất sinh sản tương 

đối tốt. 
Thời gian mang thai là: 115,24 ngày, 115,39 ngày (L1), 115,14 ngày (L2) 

và 114,78 ngày (L3) 

- Thời gian cai sữa là: 25 ngày, 25,55 ngày (L1), 26,00 ngày (L2) và 26,25 
ngày (L3) 

- Số con sơ sinh sống/ổ là: 10.29 con 

- Số con cai sữa/ổ là: 9.68 con  

- Tỷ lệ sơ sinh sống/ổ: 95,01 
- Khối lượng sơ sinh/con là: 1,45 kg 

- Khối lượng sơ sinh/ổ là: 14,97 kg 

- Tỷ lệ nuôi sống : 91,93 %  
- Khối lượng cai sữa/con: 6,9 kg 

- Khối lượng cai sữa/ổ: 65,88 kg 

- Tiêu tốn thức ăn trong giai đoạn theo mẹ là 0,77 kg 

- Tiêu tốn thức ăn từ sơ sinh đến 2 tháng tuổi là 1,56 kg 
- Tiêu tốn thức ăn từ cai sữa đến 2 tháng tuổi là 1,89 kg. 

266.  Đánh giá năng suất sinh sản của lợn 

nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với lợn đực Duroc tại trại Bà 

Nguyễn Thị Hường, Xã Phù Cừ, 

Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên. 

Nguyễn Thu 

Phương 

Nguyễn Bá 

Mùi 

KẾT LUẬN 

Từ kết quả thu được cho thấy năng suất sinh sản của đàn nái F1 (LxY) phối 
với đực Duroc đạt kết quả khá tốt. Cụ thể như sau: 

a.  Đối với các chỉ tiêu về sinh lý sinh sản 

+ Tuổi động dục lần đầu : 205,77 ngày 



+ Tuổi đẻ lứa đầu:  366,6 ngày 

+ Khoảng cách lứa đẻ: 143,51 ngày 
+ Số lứa/ nái/ năm : 2,54 lứa 

b. Đối với các chỉ tiêu về năng suất sinh sản  

  + Số con đẻ ra/ổ là: 13,022 con 

+ Số con sơ sinh sống/ổ đạt: 12,74 con 
  + Tỉ lệ sơ sinh sống/ ổ : 97,97 % 

  + Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa/ ổ: 98,93% 

+ Số con cai sữa/ổ là: 12,56 con 
+ Khối lượng sơ sinh/ổ là: 18,51 kg 

+ Khối lượng cai sữa/ổ là: 70,34 kg 

+ Số con cai sữa/nái/năm là: 29,25 con  
Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (L×Y) phối với đực Duroc qua các 

lứa: 

Năng suất sinh sản thấp ở lứa 1, tăng dần và ổn định ở các lứa 2, 3, 4, 5 và 

lứa 6 giảm rõ. 
c. Tiêu tốn thức ăn để sản suất ra 1 kg lợn con cai sữa ở nái F1 (L×Y) phối 

với đực Duroc 

Tiêu tốn thức ăn/1kg lợn cai sữa của trại đạt: 6,16 kg thức ăn. 
d. Tình hình dịch bệnh 

Trên đàn lợn nái lai F1 (L×Y) thưởng mắc các bệnh: Viêm tử cung, viêm 

vú, hiện tượng khó đẻ với tỷ lệ thấp. Tỷ lệ điều trị khỏi đều đạt 100%. 

Trên đàn lợn con theo mẹ thường mắc hội chứng tiêu chảy (24,73%); viêm 
khớp (5,2%); Hecni (1,02%). Tỷ lệ khỏi bệnh khá cao đạt từ 95 % đến 

100%. 

267.  

NĂNG SUẤT & HIỆU QUẢ CHĂN 

NUÔI LỢN THỊT F1(Du x LY) TẠI 
TRẠI BÀ DOÃN THỊ HUYỀN, XÃ 

BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI  

Bùi Nguyễn 
Ngọc Dương 

Trần Hiệp 

 
- Quy mô đàn lợn thịt tại trang trại ổn định qua các năm.  

- Đàn lợn được tiêm phòng là 100% và được chăn nuôi theo đúng quy trình 

phòng bệnh cho lợn với việc nghiêm ngặt với lịch tiêm phòng đúng quy 

trình và đẩy đủ, với sự giám sát chặt chẽ của kĩ sư công ty cổ phần chăn 
nuôi C.P Việt Nam. Đàn lợn thịt có tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 98,17% 

ü Tốc độ sinh trưởng ở mức độ trung bình, đạt 630,7g/con/ngày, FCR là 

2,49.  
ü Đàn lợn tại trang trại mắc bệnh chủ yếu là hội chứng tiêu chảy và viêm 

phổi. Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt trung bình từ 96,01% và 96,56%. 

* KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1.  
Đại 

học 

"Nghiên cứu đặc điểm 

phân tử gen mã hóa 

kháng nghiên E2 của 

virus gây bệnh dịch tả 

lợn cổ điển tại một số 

tỉnh miền Bắc Việt 

Nam". 

Vũ Thị 

Loan 

TS. Nguyễn 

Hữu Đức 

TS. Đoàn 

Thị Thanh 

Hương 

Mục đích của đề tài: Giải trình tự vùng gen mã hóa kháng nguyên E2 của ba chủng 

CSFV (DTLBV, DTLBN, DTLNĐ2). So sánh trình tự nucleotide và amino acid 

của ba chủng CSFV nghiên cứu với các chủng CSFV trên thế giới. Xác định 

genotype và xây dựng nguồn gốc phả hệ của các chủng CSFV nghiên cứu.  

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng 7 phương pháp: Phương pháp tách chiết RNA 

tổng số, phương pháp chuyển đổi cDNA, phương pháp thiết kế mồi, phương pháp 

PCR , phương pháp tinh sạch sản phẩm PCR, phương pháp tách dòng, gắn sản 

phẩm PCR vào vector, giải trình tự gen, xử lý chuỗi gen và phân tích số liệu.  

Kết quả nghiên cứu: Kết quả phân tích cho thấy, ba mẫu CSFV thu nhận được trên 

lợn bệnh tại ba tỉnh miền Bắc bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh và Nam Định thuộc hai 

nhóm genotype khác nhau gồm: 1.1 và 2.1. Ngoài ra nghiên cứu này còn chỉ ra 

giữa các chủng trong cùng một genotype có tỷ lệ tương đồng cao trên 94%. Tuy 

nhiên giữa các genotype khác nhau tỷ lệ tương đồng thấp hơn rất nhiều cả về 

nucleotide và amino acid (chỉ đạt từ từ 81% đến 92%). Kết quả nghiên cứu củng cố 

thêm cho các công bố trước đây cho thấy các chủng CSFV đang lưu hành tại Việt 

Nam không chỉ có genotype 1.1 mà còn có các chủng virus thuộc các genotype 

khác và các chủng thuộc genotype 2.1 đang chiếm ưu thế tại Việt Nam hiện nay. 

2.  
Đại 

học 

"Phân lập và thiết kế 

cấu trúc T-DNA biểu 

hiện gen OsRMAMP2 

liên quan tới quá trình 

Lê Viết 

Hùng 

TS. Nguyễn 

Duy Phương  

TS. Ninh 

Thị Thảo 

- Mục tiêu : Phân lập và thiết kế cấu trúc T-DNA biểu hiện tăng cường 

OsNRAMP2 của giống lúa TBR225 để phục vụ nghiên cứu chức năng của 

OsNRAMP2.  

- Phương pháp : Các phương pháp chung dùng trong sinh học phân tử, phân lập 
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tích lũy kim loại ở 

lúa" 

OsNRAMP2-TBR bằng kĩ thuật PCR, nhân dòng OsNRAMP2-TBR vào vector 

pJET1.2, thiết kế vector chuyển gen trong tế bào thực vật mang cấu trúc biểu hiện 

OsNRAMP2-TBR22.  

- Kết quả : Phân lập thành công trình tự mã hóa của OsNRAMP2-TBR liên quan 

tới tích lũy kim loại ở lúa TBR225. Nhân dòng thành công đoạn gen OsNRAMP2-

TBR vào vector pJET1.2 và giải trình tự đầy đủ gen. Thiết kế thành công vector tái 

tổ hợp pCAM-Ubi/OsNRAMP2-TBR biểu hiện trong tế bào thực vật. Tạo thành 

công chủng A. tumefaciens tái tổ hợp mang vector pCAM-Ubi/OsNRAMP2-TBR. 

3.  
Đại 

học 

Phân tích đa dạng di 

truyền của một số 

chủng vi sinh vật nội 

sinh trong cây khoai 

tây 

Trần Đình 

Thích 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

- Mục tiêu: Phân tích đa dạng di truyền của một số chủng vi sinh vật nội sinh trong 

cây khoai tây.  

- Phương pháp: Tách chiết DNA tổng số, Chạy PCR, điện di trên gel Agarose, đánh 

giá xử lý số liệu bằng phần mềm NTSYS và XLSTAT.  

- Kết quả: Sau khi khảo sát 10 mồi RAPD và 6 mồi ISSR cho kết quả thu được 888 

sản phẩm, ở mồi RAPD chỉ số đa hình PIC giao động từ 0,26 – 0,43 và chỉ số Rp là 

5,957 (giao động từ 3,71 – 7,29); ở mồi ISSR chỉ số đa hình PIC giao động từ 0,31 

– 0,4 và chỉ số Rp là 6,00 (giao động từ 3,86 – 8,43). Hệ số tương đồng di truyền 

của 14 mẫu giống vi sinh vật nội sinh trong cây khoai tây giao động từ 0,44 – 0,85. 

Ở hệ số tương đồng di truyền 0,573 các mẫu giống vi sinh vật nội sinh chia làm 3 

nhóm chính trên sơ đồ quan hệ di truyền. 
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4.  
Đại 

học 

 

“Xây dựng quy trình 

vi nhân giống Lan 

Huệ bằng phương 

pháp nuôi cấy lát 

mỏng tế bào” 

Nguyễn 

Thị Yến 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

Mục tiêu: Xây dựng quy trình để nâng cao hiệu quả trong vi nhân giống Lan Huệ 

bằng kỹ thuật nuôi cấy lát mỏng tế bào.  

Phương pháp:  

+ Sử dụng phương pháp in vitro trên môi trường nền cơ bản MS với 6g/l agar, 

30g/l đường.  

+ Các thí nghiệm nhân nhanh, tạo cây hoàn chỉnh, mẫu được nuôi cấy trong bình 

trụ. Tất cả các môi trường nuôi cấy được điều chỉnh pH bằng 5,7 – 5,8 trước khi 

khử trùng ở 121ºC, 1 atm trong 20 phút. Mẫu được nuôi cấy ở 25ºC, độ ẩm 70%, 

cường độ chiếu sáng 2000 lux, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ ngày.  

Kết quả: Từ kết quả nghiên cứu của các thí nghiệm đã tiến hành, chúng tôi đã rút ra 

những kết luận sau:  

+ Nồng độ Preset khử trùng tốt nhất cho củ lan huệ là 0.75%.  

+ Thời gian khử trùng tốt nhất là 15 phút.  

+ Môi trường bổ sung chất điều tiết sinh trưởng 2,4 D cho chất lượng callus tốt 

nhất trong thí nghiệm này là cùng tại công thức 4 với nồng độ 2,4-D là 1,5mg/l cho 

tỷ lệ phát sinh callus là 74,33%.  

+ Môi trường bổ sung chất điều tiết sinh trưởng BAP ở nồng độ 3 mg/l cho tỷ lệ tỷ 

lệ phát sinh chồi cao nhất 83,33%, số chồi trung bình 5,36 mẫu, tỷ lệ phát sinh 

callus 43,33% là  

+ Môi trường bổ sung chất điều tiết sinh trưởng TDZ là chất điều tiết sinh trưởng 

phù hợp nhất khi nuôi cấy lát mỏng đế củ Lan Huệ .Nồng độ TDZ bổ sung tối ưu là 
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1,5mg/l để thu được tỷ lệ tái sinh chồi cao nhất 86,67% và số chồi phát sinh trên 

mẫu cao nhất đạt 8,39 chồi trên mỗi mẫu.  

+ Bên cạnh đó, môi trường bổ sung NAA ở nồng độ 1,0 mg/l cho ta số rễ trùng 

bình/ mẫu 4,37 rễ với chiều dài trung bình của rễ là 1,40 cm.  

+ Môi trường bổ sung α- NAA có tác dụng tốt đến việc hình thành rễ đối với cây 

lan huệ với nồng độ 1mg/l IBA thu được số rễ trung bình đạt 4,83 rễ, chiều dài rễ 

trung bình là 2,51cm.  

+ Môi trường bổ sung than hoạt tính kết quả tốt nhất thu được ở công thức 4 nồng 

độ 1mg/l. với số rễ trung bình đạt 5,43 rễ, chiều dài rễ trung bình là 2,93cm. 

5.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tái sinh 

chồi từ lớp mỏng tế 

bào cây khoai lang 

tím (Ipomoea batatas 

L.) 

Vũ Thị 

Huyền 

TS. Nông 

Thị Huệ 

- Mục tiêu: Thiết lập được một phương thức nhân giống in vitro mới cho cây khoai 

lang ruột tím thông qua kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng. 

- Phương pháp: Tái sinh chồi trực tiếp từ lớp mỏng tế bào đoạn thân mang mắt ngủ 

và không mang mắt ngủ. Sử dụng lớp mỏng đoạn thân từ chồi in vitro tiến hành các 

thí nghiệm tái sinh theo dõi sự phát triển thay đổi dựa trên các yếu tố về: nồng độ 

chất điều tiết sinh trưởng, nền môi trường.  

- Kết quả đạt được: Môi trường tái sinh chồi phù hợp nhất là: MS + 5mg/l Kinetin 

+ 0,5 αNAA có hệ số nhân chồi (0,73 chồi) và chiều cao chồi (0,3 cm). Nền môi 

trường B5 kết hợp với Kinetin không hiệu quả trong việc tái sinh chồi từ lớp mỏng 

đoạn thân mang mắt ngủ. Chưa thành công trong việc tái sinh chồi trực tiếp từ 

callus. Chồi in vitro 4 tuần tuổi khi nhân nhanh cho hiệu quả hơn chồi có nguồn 

gốc từ chồi thu được từ thí nghiệm 1 và 2. 
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6.  
Đại 

học 

Sàng lọc và đánh giá 

hoạt tính gây độc tế 

bào ung thư và chống 

oxi hóa của chủng vi 

nấm nội sinh trên cây 

Thiết sam núi đá 

(Tsuga Chinensis 

(Franch.) Pritz.) tại 

Hà Giang 

Dương Thị 

Vinh 

TS. Vũ Thị 

Hạnh 

Nguyên  

ThS. 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

- Mục tiêu: Sàng lọc và tuyển chọn được chủng vi nấm nội sinh trên cây thiết sam 

núi đá có hoạt tính gây độc tế bào ung thư và kháng vi sinh vật kiểm định cao. 

Đánh giá được hoạt tính chống oxy hóa và định danh chủng tuyển chọn. 

- Phương pháp: Từ 09 chủng vi nấm nội sinh trên cây thiết sam núi đá nuôi lỏng. 

Sau đó, tách chiết các hoạt tính sinh học, tiếp theo xác định hoạt tính gây độc tế 

bào ung thư và thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định bằng phương đục lỗ 

thạch. Tuyển chọn được chủng tuyển chọn để xác định hoạt tính chống oxy hóa 

bằng phương bắt gốc tự do DPPH và OH. Sau đó nuôi cấy trên đĩa thạch và quan 

sát dưới kinh kiển vi để thu nhận khuẩn lạc và cuống bào tử, để xác định đúng loại 

ta sử dụng khuếch đại vùng gen ITS.  

- Kết quả đạt được: Đã sàng lọc được 7/9 chủng (chiếm 78%) có khả năng kháng ít 

nhất một chủng VSV kiểm định, sàng lọc được 4/9 (chiếm 44%) chủng có khả 

năng gây độc tế bào ung thư. Tại nồng độ 600 µg/mL hoạt tính chống oxy hóa 

DPPH và OH của SDF5 lần lượt là 61,13% và 22,64%. Chủng SDF5 được định là 

Penicillium crustosum SDF5 (mã số GenBank OM721774). 

7.  
Đại 

học 

Nghiên cứu và phân 

tích nhóm gene kiểm 

soát đáp ứng đa bất 

lơị phi sinh hoc̣ ở cây 

đâụ gà (Cicer 

arietinum) bằng công 

Trịnh Thị 

Lam Hồng 

TS. Chu 

Đức Hà 

ThS. 

Nguyễn 

Quốc Trung 

-Mục tiêu: Xác định những đặc điểm và cấu trúc phù hợp với chức năng của các 

gene đáp ứng mạnh với xử lí hạn và mặn ở cây đậu gà. 

- Phương pháp: 

1. Tìm kiếm các cơ sở dữ liệu gene liên quan đến ảnh hưởng các tác nhân hạn và 

mặn đến câu đậu gà  

2. Sàng lọc các cơ sở dữ liệu gene phù hợp  
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cu ̣tin sinh hoc̣ dữ liêụ 

lớn 

3. Phân tích, kết hợp các dữ liệu để xác định biểu hiện gene đáp ứng với điều kiện 

hạn và mặn  

4 Xác định chức năng các gene đáp ứng với điều kiện hạn và mặn  

5. Xác định đăc̣ tińh lý hóa của protein đáp ứng đến điều kiện hạn và mặn 

6. Dự đoán vị trí cư trú nội bào của các protein đáp ứng với điều kiện hạn và mặn 

- Kết quả:  

1. Thu được 2.627 và 614 DEG đáp ứng với stress hạn và mặn ở rễ ở cây đậu gà. 

Trong đó, 15 và 26 DEG tăng cường và kìm hãm biểu hiện trong cả stress hạn và 

mặn. 

2. 12 DEG mã hóa cho protein chức năng, 24 DEG mã hóa cho protein điều hòa và 

5 DEG chưa được chú giải chức năng. Các protein này chủ yếu là các enzyme, 

nhân tố phiên mã và protein vận chuyển, tham gia trực tiếp vào cơ chế chống chịu 

stress thẩm thấu trong tế bào. 

3. Các protein có kích thước từ 57 (6,25 kDa) đến 1.002 gốc amino acid (112,63 

kDa). 25 protein có tính acid và 16 protein có tính base. 31 protein có tính ưa nước 

và 10 protein có tính kỵ nước. 

4.16 protein được dự đoán cư trú tại tế bào chất, 10 protein nằm trong nhân tế bào 

và 6 protein nằm trên màng sinh chất, còn lại nằm rải rác tại các bào quan chính 

trong tế bào 

8.  
Đại 

học 

Nghiên cứu phân lập, 

tuyển chọn chủng 

Nguyễn 

Thị Lương 

TS. Nguyễn 

Thanh Hảo 

Mục đích của đề tài: Phân lập, tuyển chọn và đánh giá được các hoạt tính sinh học 

của chủng nấm xanh Metarhizium anisopliae ký sinh sâu hại cây trồng nói chung 
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nấm Metarhizium 

anisopliae phòng trừ 

sâu bệnh hại trên cây 

xoài. 

và sâu hại trên cây xoài nói riêng. Phương pháp nghiên cứu: 

1. Phương pháp phân lập nấm Metarhizium anisopliae ký sinh sâu hại xoài. 

Theo phương pháp của Barnett và Hunter (1972). 

2. Định danh các chủng Metarhizium anisopliae thu được Dựa vào các đặc điểm 

hình thái, sinh lý sinh hoá và khoá phân loại của Bergey (Niall et al., 2009) đối với 

nấm ký sinh côn trùng.  

3. Phương pháp khảo sát khả năng phân giải chitin và cellulose của các chủng nấm 

Metarhizium anisopliae thu được kỹ thuật 1 thực hiện theo phương pháp của Chu 

Thanh Bình & cs (2019). Kỹ thuật 2 thực hiện theo phương pháp của Đỗ Thị Thanh 

Dung & cs (2018). 

4. Phương pháp xác định điều kiện nuôi cấy của chủng nấm Metarhizium 

anisopliae thu được. 

Gồm các nội dung về ảnh hưởng của môi trường, nhiệt độ và pH. Các thí nghiệm 

nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp của Nguyễn Lân Dũng. 

5. Phương pháp kiểm tra hoạt lực ký sinh và diệt trừ sâu hại của chủng nấm xanh 

Metarhizium anisopliae đã tuyển chọn theo phương pháp của Trần Văn Hai và 

cộng sự (2009). 

Kết quả nghiên cứu:  

1. Phân lập nấm Metarhizium anisopliae.  

2. Định danh các chủng Metarhizium anisopliae thu được.  

- Kết quả: Xác định được 2 chủng nấm AS2 và BNX1 thuộc loài Metarhizium 
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anisopliae thông qua quan sát khuẩn lạc, bào tử, sợi nấm, cuống bào tử. Trong đó, 

AS2 thuộc dạng bào tử nhỏ, BNX1 thuộc dạng bào tử lớn.  

3. Khảo sát khả năng phân giải chitin và cellulose.  

- Kết quả:  

Phân giải chitin: Chủng AS2 có khả năng phân giải chitin mạnh, BNX1 có khả 

năng phân giải chitin trung bình. AS2 có khả năng phân giải chitin mạnh hơn 

BNX1.  

Phân giải cellulose: Cả 2 chủng AS2 và BNX1 đều có khả năng phân giải cellulose 

mạnh. Trong đó, AS2 có khả năng phân giải cellulose mạnh hơn BNX1.  

4. Xác định điều kiện nuôi cấy.  

- Kết quả: Môi trường nuôi cấy tốt nhất là PDA, nhiệt độ tối ưu là 25oC-30oC, 

khoảng pH thuận lợi là từ pH6-pH7.  

5. Kiểm tra hoạt lực ký sinh và diệt trừ sâu hại.  

- Kết quả: Cả 2 chủng AS2 và BNX1 đều có hiệu lực phòng trừ sâu cao, sau 10 

ngày thử nghiệm hiệu lực phòng trừ sâu của BNX1 là 70,27% và AS2 là 82,43%. 

AS2 có hiệu lực phòng trừ sâu cao hơn BNX1. 

9.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

phục hồi da sau laser 

của một số dịch chiết 

thảo dược tự nhiên 

Lê Phương 

Anh 

ThS. Phí Thị 

Cẩm Miện 

- Mục tiêu: Đánh giá khả năng phục hồi da sau laser của dịch chiết cây Sống đời, 

cây Sam, cây Thổ sâm nhằm góp phần tạo ra xịt dưỡng giảm kích ứng và phục hồi 

da sau laser. 

- Phương pháp: Tách chiết bằng đun cách thủy, lò vi sóng, siêu âm; Phương pháp 

so màu sử dụng thuốc thử Folin-Ciocalteu; phương pháp DPPH; Hoạt tính chống 
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viêm đánh giá dựa trên sự biến tính của phương pháp albumin; độc tińh tế bào đươc̣ 

xác điṇh bằng thử nghiệm MTT; thử nghiệm kích ứng da bằng cách sử dụng mô 

hình Draize. 

- Kết quả: Các mẫu dịch chiết đều có khả năng chống oxi hóa và kháng viêm cao, ở 

nồng độ 5 mg/mL dịch chiết không gây độc cho tế bào, thử nghiệm lâm sàng cho 

thấy 24/25 đánh giá “dễ chịu” và “rất dễ chịu”. 

10.  
Đại 

học 

Đánh giá sự khác biệt 

dâu tây tái sinh từ 

nuôi cấy mô bằng đặc 

điểm hình thái 

Đào Thị 

Hồng 

Thủy 

TS. Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

TS. Nguyễn 

Xuân 

Trường 

Mục tiêu: Đánh giá được sự sai khác của các thế hệ dâu tây tái sinh từ nuôi cấy mô 

so với cây mẹ ban đầu nhằm đánh giá được thời gian nuôi cấy tối ưu của giống dâu 

tây 

Phương pháp: Từ vật liệu ban đầu tạo các thế hệ G2-G7 bằng phương pháp nuôi 

cấy mô và đưa các thế hệ dâu tây ra thích nghi vườn ươm. Sau đó tiếp tục theo dõi 

và đánh giá đến lần thu hoạch đầu tiên 

Kết quả: Các lần cấy chuyển đầu có khả năng sinh trưởng và thích nghi vườn ươm 

tốt, phát triển ngó sớm, có độ đồng đều cao và cho năng suất, chất lượng dâu tây tốt 

11.  
Đại 

học 

Nghiên cứu cảm ứng 

và nuôi cấy rễ bất 

định của cây Hà Thủ 

Ô đỏ (Polygonum 

multiflorum Thunb) 

Nguyễn 

Thị Nhung 

TS. Nông 

Thị Huệ 

- Mục đích của đề tài: Cảm ứng thành công rễ bất định cây Hà Thủ Ô đỏ và bước 

đầu xác định được một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến việc nhân nuôi rễ bất 

định in vitro làm cơ sở cho việc thiết lập quy trình sản xuất các hợp chất thứ cấp 

mục tiêu.  

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chuẩn bị vật liệu nhân sinh khối, phương 

pháp nhân sinh khối rễ bất định, phương pháp xác định khối lượng rễ khô, phương 

pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu - Kết luận: Mẫu lá in vitro là vật liệu thích 
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hợp cảm ứng hình thành rễ bất định. Môi trường cảm ứng rễ bất định tốt nhất trên 

lá là MS + 1,5 mg/L α-NAA. Điều kiện chiếu sáng phù hợp nhất để cảm ứng ra rễ 

bất định với quang chu kì: 16h sáng/ 8h tối. Môi trường nhân sinh khối rễ bất định 

thích hợp là MS + 0,5 mg/L α-NAA. Nền môi trường B5 thích hợp trong việc tăng 

sinh khối. Phương thức nuôi cấy lỏng lắc với môi trường MS cơ bản cho hiệu quả 

cao hơn các hệ thống nuôi cấy khác. 

12.  
Đại 

học 

Khảo sát hoạt tính 

kháng khuẩn, hàm 

lượng polyphenol và 

hoạt tính chống oxy 

hóa của dược liệu kỳ 

tử, hoa hòe và kim 

ngân. 

Trương 

Thị Thùy 

Nhung 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Mục tiêu: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, hàm lượng polyphenol và hoạt tính 

chống oxy hóa của các dược liệu kỳ tử, hoa hòe, kim ngân sử dụng 6 dung môi: 

nước nóng, ethanol, methanol, ethyl acetate, acetone và hexan.  

Phương pháp: Phương pháp chiếu xuất dược liệu sử dụng 6 dung môi, phương 

pháp khuếch tán đĩa thạch của Kirby Bauer xác định hoạt tính kháng khuẩn, 

phương pháp sử dụng chất chuẩn Acid chlogenic của Đua xác định hàm lượng 

polyphenol, Xác định hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp sử dụng DPPH.  

Kết quả: Chứng minh tác dụng kháng khuẩn của 3 dược liệu kỳ tử, hoa hòe và kim 

ngân. Khẳng định trong 3 dược liệu này đều có hàm lượng polyphenol và hoạt tính 

chống oxy hóa, những điều này phụ thuộc vào dung môi, loại dược liệu, nồng độ 

chiết xuất 

13.  
Đại 

học 

Bước đầu nghiên cứu 

xây dựng quy trình 

nhân nhanh in vitro 

Vũ Hiền 

Anh 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

Mục tiêu: xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro cây gai xanh để nhân giống chất 

lượng cao và làm vật liệu nghiên cứu sinh học phân tử, chuyển gen. 

Phương pháp: Khảo sát chế độ khử trùng cho đoạn thân mang mắt ngủ, cho hạt và 

môi trường gieo hạt, ảnh hưởng của BA tới khả năng tái sinh chồi từ mô lá và đoạn 
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cây Gai xanh 

(Boehmeria nivea) 

thân cây non nảy mầm từ môi trường gieo hạt. 

Kết quả: Với đoạn thân mang mắt ngủ, chưa tìm ra chế độ khử trùng. Với hạt, xác 

định được chế độ khử trùng và môi trường gieo hạt tối ưu. Bước đầu nhận ra tiềm 

năng của BA để tăng hệ số nhân nhanh chồi từ đoạn thân mang mắt ngủ. 

14.  
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống 

chuyển gen thông qua 

cảm ứng rễ tơ trên 

giống sắn KM94 

Lê Thu 

Trang 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

TS .Đỗ Tiến 

Phát 

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cảm ứng rễ tơ trên giống sắn KM94 và thử nghiệm 

chuyển gen chỉ thị vào rễ tơ cây sắn. Phương pháp: Tối ưu hệ thống cảm ứng rễ tơ 

thông qua vi khuẩn A. rhizogenes với các điều kiện: chủng vi khuẩn, loại vật liệu, 

mật độ khuẩn lây nhiễm và thời gian đồng nuôi cấy tối ưu. Chuyển cấu trúc biểu 

hiện gen chỉ thị gus vào rễ tơ cây sắn. Thu mẫu rễ tơ, kiểm tra sự biểu hiện của gen 

chuyển bằng phương pháp nhuộm X-Gluc và xác định sự có mặt của gen chuyển 

bằng phương pháp PCR. Kết quả: xây dựng thành công hệ thống cảm ứng rễ tơ trên 

giống sắn KM94 và ứng dụng hệ thống này để chuyển cấu trúc biểu hiện gen vào rễ 

tơ cây sắn. 

15.  
Đại 

học 

Sàng lọc, tuyển chọn 

và nghiên cứu đặc 

điểm của các chủng 

xạ khuẩn có khả năng 

đối kháng với nấm 

Colletotrichum sp. 

gây bệnh thán thư trên 

cây nha đam 

Nguyễn 

Hữu Tài 

ThS. 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Mục tiêu: Tuyển chọn được chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng nấm 

Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên cây nha đam và đánh giá được đặc điểm 

của các chủng xạ khuẩn tuyển chọn. Phương pháp nghiên cứu: đồng nuôi cấy, ảnh 

hưởng của môi trường và điều kiện nuôi cấy đến sự phát triển của xạ khuẩn., đặc 

điểm hoá sinh. Kết quả đạt được: Từ 30 chủng xạ khuẩn, đã tuyển chọn được 3 

chủng xạ khuẩn có khả năng kháng nấm Colletotrichum sp. từ 38,63 ± 0,1% đến 

63,5± 0,1%. Các chủng tuyển chọn có đặc điểm: phát triển tốt trên môi trường 

Gause I; nhiệt độ thích hợp 30-37oC; pH 7-8; chịu mặn ở mức trung bình; có khả 
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năng sinh sắc tố melanin; đồng hoá tốt Meat extract, D-glucose, Lactose, Dextrin; 

sinh enzyme ngoại bào Cellulase và Xylanase; sinh IAA với hàm lượng 9,9±0,1; 

24,5±0,1 và 31,3±0,1 (µg/ml). 

16.  
Đại 

học 

Nghiên cứu mối 

tương quan giữa đa 

hình nucleotide đơn 

(SNP) của gen 

CARD14 trên bệnh 

nhân vảy nến tại Việt 

Nam 

Ngô Xuân 

Sơn 

TS. Nguyễn 

Thị Xuân 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

- Mục tiêu: Xác định được tần suất xuất hiện các allele của rs11652075 (C>T) trên 

nhóm bệnh nhân vảy nến và nhóm người khỏe mạnh. Bên cạnh đó xác định được 

mối tương quan giữa SNP rs11652075 của gen CARD14 và bệnh nhân vảy nến tại 

Việt Nam. 

- Phương pháp: tách DNA, PCR, giải trình tự Sanger. 

- Kết quả: Phân tích thành công mối tương quan giữa điểm đa hình đơn rs11652075 

thuộc gen CARD14 với nguy cơ mắc bệnh vảy nến 

17.  
Đại 

học 

Ảnh hưởng của các 

chất điều tiết sinh 

trưởng đến khả năng 

nhân nhanh giống Cúc 

Đại Đóa Vàng Đồng 

(Chrysanthemum 

mor) 

Nguyễn 

Thị Luyến 

TS.Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

Mục đích: Xác định được thành phần môi trường nuôi cấy phù hợp để nhân giống 

in vitro hoa Cúc Đại Đóa Vàng Đồng (Chrysanthemum mor), nâng cao hệ số nhân 

giống, giữ được những ưu điểm tốt của cây mẹ cho đời sau. 

Phương pháp nghiên cứu: 

(1) Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

(2) Phương pháp xử lý số liệu bằng Microsoft Excel và SPSS.  

Kết quả  

(1) Giai đoạn cảm ứng tạo callus từ vật liệu ban đầu: môi trường nền MS + 2,0 ppm 

6-BA thúc đẩy quá trình cảm ứng tạo sần diễn ra mạnh nhất với tỉ lệ mẫu sống là 

84 %, tỉ lệ tạo callus là 80,25 %, số lượng callus hình thành là 6,5 callus 

(2) Giai đoạn nhân nhanh callus: môi trường MS + 2,0 ppm TDZ thích hợp cho 
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việc nhân nhanh callus diễn ra tốt nhất với tỉ lệ mẫu sống là 92,5 %, số lượng callus 

hình thành là 12 và hệ số nhân là 1,42 lần 

(3) Giai đoạn tái sinh chồi từ callus: môi trường nền MS + 0,3 ppm TDZ với số 

chồi/callus là 15,20, trọng lượn chồi/callus là 4,56 g và hệ số nhân chồi là 2,53 lần 

(4) Giai đoạn sinh trưởng và phát triển: môi trường nền MS+ 0,3 ppm 6-BA với 

chiều cao chồi là 4,5 cm, trọng lượng 4,72 g, chiều dài và chiều rộng lá lần lượt là 

1,73 cm và 1,2 cm 

(5) Giai đoạn tạo rễ: môi trường nền MS + 0,9 ppm α-NAA với số chồi ra rễ là 7,6 

chồi, số lượng rễ là 24,6, chiều dài rễ trung bình là 1,39 cm, chiều cao chồi 3,40 cm 

và trọng lượng là 1,08 g 

(6) Giai đoạn phát triển trồng ngoài vườn ươm: Cây phát triển tốt về các chỉ tiêu 

đánh giá trên giá thể peatmoss với chiều cao tăng từ 4,2 cm lên 5,53 cm; số lá tăng 

từ 7,5 lên 7,9 lá; chiều dài lá tăng từ 4,2 cm lên 4,6 cm; chiều rộng lá từ 2,9 cm lên 

3,6 cm và cuối cùng đường kính tán tăng từ 3,78 cm lên 5,93 cm 

18.  
Đại 

học 

Nghiên cứu kết hợp vi 

thủy canh và in vitro 

trong nhân giống cây 

sen Hồng (Nelumbo 

nucifera gaertn) 

Đỗ Thị 

Xuân 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

Mục đích: Xác định được thành phần và kiểu môi trường phù hợp cho quá trình 

nhân giống cây sen Hồng. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp nuôi cấy mô tế 

bào thực vật, xử lí số liệu bằng excel và iristat.  

Kết quả và kết luận: 

1. Xử lí nảy mầm ở môi trường MS + 7,5 g/l agar là tốt nhất cho khả năng sống của 

phôi hạt.  

2.Bổ sung 0,5 mg/l BA vào hệ thống in vitro là tốt nhất cho khả năng nảy mầm của 
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phôi hạt. 

3.Bổ sung 1,5 mg/l BA vào hệ thống in vitro là tốt nhất cho sự nhân nhanh chồi . 

4. Bổ sung 0,5 mg/l Kinetin vào hệ thống in vitro là tốt nhất cho sự nhân nhanh 

chồi . 

5.Bổ sung 1,5 mg/l α- NAA vào hệ thống in vitro là tốt nhất cho sự ra rễ . 

6.Ngoài vườn ươm, cây vi thuỷ canh cho tỉ lệ sống và số lá trung bình là cao hơn so 

với cây in vitro. Giá thể 20ml bùn: 40ml nước thích hợp nhất cho cây sen Hồng 

nguồn gốc in vitro và vi thuỷ canh khi đưa ra vườn ươm. 

19.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xác định 

hoạt tính ức chế 

enzyme tyrosinase của 

một số dịch chiết vi 

tảo để phát triển làm 

kem trắng da tự nhiên 

Trần Thị 

Thảo Vân 

TS. Nguyễn 

Thanh Hảo 

Mục đích: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát khả năng ức chế enzyme 

tyrosinase của 3 chủng vi tảo Spirulina platensis, từ đó làm tiền đề cho các nghiên 

cứu ứng dụng cao chiết tảo trong việc phát triển kem làm trắng da tự nhiên. 

Phương pháp nghiên cứu: 

1. Phương pháp tách chiết, tạo cao bằng kỹ thuật Soxhlet  

2. Khả năng ức chế enzyme tyrsoinase từ 3 mẫu dịch chiết vi tảo S.platensis là 

phản ứng cạnh tranh sử dụng phương pháp thử hoạt tính enzyme tyrosinase 

Kết quả: Phản ứng enzyme tyrosinase và cơ chất L-DOPA nồng độ 4mM với chất 

ức chế là dịch chiết ba chủng vi tảo thu được giá trị lần lượt là: 

S.platensis 1: Km = 3,3 mM, Vmax = 0,12 µmol min-1 

S.platensis 3: Km = 2,3 mM, Vmax = 0,33 µmol min-1 

S.platensis 5: Km = 2,6 mM, Vmax = 0,25 µmol min-1 
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20.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

PHÂN LẬP, TUYỂN 

CHỌN CHỦNG 

NẤM BEAUVERIA 

BASSIANA PHÒNG 

TRỪ SÂU HẠI CÂY 

TRỒNG 

Nguyễn 

Thị Lan 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

Mục đích của đề tài: Phân lập, tuyển chọn được chủng nấm Beauveria Bassiana để 

phòng trừ sâu hại cây trồng  

Phương pháp nghiên cứu:  

1. Thu thập mẫu sâu và đất tại Bến Tre, Hà Nam để phân lập chủng nấm theo 

Barnett và Barry (1972) 

2. Khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào thông qua nuôi cấy chủng nấm trên 

môi trường phân giải chitinase và cellulose của Đỗ Thị Thanh Dung và cộng sự 

(2018) 

3. Tìm môi trường phù hợp để chủng nấm phát triển dựa trên 3 yếu tố: Nhiệt độ, 

Môi trường và pH theo Nguyễn Lân Dũng (2010): . Từ đó cấy trên môi trường 

PDA và để ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau sẽ tìm được nhiệt độ thích hợp, cấy 

nấm trên môi trường PDA có các mức pH khác nhau thì sẽ tìm được pH thích hợp 

để phát triển thông qua đo kích thước tản nấm và đếm mật độ bào tử. 

4. Thử hoạt tính phòng trừ sâu hại trên cây trồng trong phòng thí nghiệm theo Trần 

Văn Hai và cộng sự (2009): chuẩn bị sâu, hộp kích thước 10x20cm và thức ăn sạch 

cho sâu. Pha loãng mẫu nấm đến 108 (cfu/ml) xịt đều lên thức ăn sao cho độ ẩm 

khoảng 65-80%, đếm số sâu sau ccas ngày theo dõi. 

Kết quả: 1. Đã thu thập được nguồn mẫu đất và sâu hại tại địa điểm khác nhau để 

phục vụ phân lập và tuyển chọn bộ giống vi sinh vật như: Bến Tre, Hà Nam. Đã 

phân lập, sàng lọc và tuyển chọn được bộ chủng giống chủng nấm Beauveria sp. từ 

các nguồn mẫu thu thập. 
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2) Tuyển chọn được chủng nấm B. bassiana AS1 có hoạt tính sinh enzym ngoại 

bào mạnh. 

3) Môi trường PDA, nhiệt độ 28-30oC, pH 7 là điều kiện thích hợp nhất cho loài 

nấm ký sinh côn trùng B. bassiana AS1 sinh trưởng về đường kính tản nấm và hình 

thành bào tử. 

4) Hiệu lực ký sinh và diệt sâu xanh hại rau trong điều kiện phòng thí nghiệm đạt 

81,35% sau 10 ngày lây nhiễm với nấm trắng B. bassiana AS1. 

21.  
Đại 

học 

Analysis of nucleotide 

sequences in the D-

loop region of the 

mitochondrial gene of 

Bang Troi chicken 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương 

TS. Nguyễn 

Thị Diệu 

Thuý  

TS. Nguyễn 

Hữu Đức 

Objective: Analyze successfully the nucleotide sequence of the D-loop region of 

the mitochondrial gene of Bang Troi chicken  

Methods:  

DNA extraction from blood samples.  

Agarose gel electrophoresis.  

Quantitative, qualitative DNA by spectrophotometer  

Specific amplification of the D-loop region of the mitochondrial gene using 

specific primers  

Analyze gene sequences and build genetic family trees.  

Results  

Extracted total DNA from 06 chicken blood samples, evaluated the quantity and 

quality of DNA.  

Amplified the mitochondrial D-loop region from chicken samples by PCR using 

specific primer pairs. The nucleotide sequence of the D-loop region of the Bang 
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Troi chicken mitochondrial gene with a molecular size of 1,270 bp has been 

determined.  

A genetic classification tree between chicken breeds based on the D-loop gene 

sequence has been built, which is classified into the common branches of Asian 

domestic chickens (branches E and B). 

22.  
Đại 

học 

DESIGN OF THE T-

DNA VECTOR 

EDITING OsERF922 

INVOLVED IN 

BLAST DISEASE 

RESISTANTCE OF 

THE MAJOR 

VIETNAMESE RICE 

CULTIVAR J02 

Lê Trí 

Cường 

TS. Nguyễn 

Duy Phương 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

The OsERF922 gene fragment was successfully isolated and sequenced from the 

rice cultivar J02. This is an isolated sequence region of 366 bp length and 100% 

similarity with Shusui 498 (Indica, ID: CP0118157.1). By using the sequenced 

fragment, the T-DNA construct for editing J02 OsERF922 was designed using 

CRISPR/Cas technology. Two CRISPR RNAs (crRNAs) were succesfully 

designed sgRNA expression construc at the BtgZI and BsaI. Two CRISPR RNAs 

(crRNAs) were succesfully inserted to pCas9 vector. Finally, the construct was 

then successfully transferred to Agrobacterium tumefaciens. In general, the result 

of the thesis were developed materials for breeding program of improving the blast 

resistance in Vietnamese rice cultivar J02. 

23.  
Đại 

học 

GENETIC 

DIVERSITY 

ANALYSIS OF 15 

CYCLOCODON 

SPP. ACCESSIONS 

Đào Ngọc 

Hải 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

The purpose of the topic: Determination of genetic diversity of 15 Cyclocodon spp. 

accessions using the RAPD marker.  

Research Methods: − DNA Extraction − PCR with extracted DNA samples and 

RAPD primers to to analyze the diversity of accessions of Cyclocodon spp. − 

Results analysis using bioinformatics applications − Determine the genetic 

relationship of the studied accessions  
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BY RAPD 

MARKERS 

Research results: Collected and extracted the DNA of 15 accessions of Cyclocodon 

spp. The genetic diversity of 15 accessions was determined based on RAPD results. 

Results at the similarity coefficient 0.725, 15 accessions of Cyclocodon spp. were 

divided into 2 Clusters: - Cluster 1: L.TL01, L.KL01, L.KL03, L.KL04, L.KL02 - 

Cluster 2: C.KL01, C.KL02, C.KL04, C.KL03, C.TL01, C.TL02, C.TL03, C.TL04, 

C.TL05, C.TL06 15 Cyclocodon spp. accessions assessed by RAPD marker 

displayed high genetic diversity, with a mean similarity level of 0.725, varying 

from 0.472 (L.KL01 vs. C.TL04) to 0.991 (L.KL03 vs. L.KL04). The relationship 

between 15 accessions were established using principal component method (PCA). 

15 accessions evaluated by using PCA can be divided into 2 main group. Course: 

Biotechnology Conclude: The genetic diversity of 15 Cyclocodon spp. accessions 

collected in Vietnam revealed that the RAPD marker is a useful tool. The high 

genetic variability among 15 Cyclocodon spp. accessions could be used in genetic 

improvement, sustainable management and germplasm conservation of 

Cyclocodon spp. in Vietnam. 

24.  
Đại 

học 

Analysis of genetic 

diversity of 15 

Cyclocodon spp. 

accessions by ISSR 

markers 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Phúc 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

Research purposes: Determining the genetic relationship of 15 Cyclocodon spp. 

accessions by ISSR markers. 

Research Methods: 

Determine the appropriate total DNA extraction procedure. 

PCR reaction with 37 ISSR primer. 

Electrophoresis of PCR products. 
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Using NTSYS 2.1 software. 

Research results : The statistics of the number of DNA bands appearing on each 

primer gave the following results: the total number of detected loci was 239, the 

total number of DNA bands obtained was 2703 bands, average of 73.05 

bands/primer. The primers that can amplify the most DNA bands were UBC841 

with 145 bands, ISSR3 with 106 bands and UBC815 with 105 bands. The other 

primers amplified from 33 to 99 bands. 

Analysis results at the level of genetic similarity 0.791, we obtained 2 groups 

divided into 2 mains branches. Branch 1 consists of 5 accessions including: 

C.LT01, C.LT02, C.LT03, C.LT04 and C.LT05. Branch 2 includes 10 accessions 

C.LT06, C.LT07, C.LT08, C.LT09, C.LT10, C.LT11, C.LT12, C.LT13, C.LT14 

and C.LT15. 

Kết luận: 

In this study, 37 ISSR markers were used to analyze genetic diversity of 15 

Cyclocodon spp. accessions and detected a total of 239 loci with 2703 bands. The 

mean PIC of the 15 primers was 0.18 and the mean Rp difference was 9.53. The 

similarity coefficient of 15 accessions ranged from 0.640 to 0.966. At genetic 

similarity coefficient of 0.791, 15 Cyclocodon spp. accessions studied were 

classified into 2 groups. 

25.  
Đại 

học 

Screening the 

antagonistic ability to 

Nguyễn 

Bình Nam 

TS.Trịnh 

Xuân Hoạt 

Research purpose: Investigation of the antagonistic activity of VNUA23 against 

some plant diseases, investigation of some biochemical characteristics of 
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pathogenic 

microorganism and 

researching 

biochemical 

characteristics of the 

Streptomyces sp. 

VNUA23 

ThS.Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

VNUA23.  

Method: Sreening of antibacterial ability of Streptomyces sp. VNUA23 to 

Xanthomonas axonopodis, Ralstonia solanacearum and Clavibacter michiganesis 

by agar disk-diffusion method of Balouiri et al. (2016), Screening the antimicrobial 

activity of Streptomyces sp. VNUA23 by co-culture method of Rahman et al. 

(2009), The ability to produce extracellular enzymes was determined by culture of 

actinomycetes on medium supplemented with substrates Gulve et al. (2011). 

The Streptomyces sp. VNUA23 is able to antagonize the fungi colletotrichum 

gloeosporioides and fusarium solani. In addition, VNUA23 is capable of producing 

extracellular enzymes: chitinase, cellulase, protease, amylase, pectinase and 

catalase.VNUA23 also can produce siderophore, IAA, gelantinase, urease and 

utilize citrate as sole carbon source. 

26.  
Đại 

học 

Screening the 

antagonistic ability to 

pathogenic 

microorganism and 

researching 

biochemical 

characteristics of the 

Streptomyces sp. 

VNUA27 

Trịnh 

Minh 

Phương 

TS. Trịnh 

Xuân Hoạt 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Bacteria that cause plant diseases are the cause of serious damage to yield and 

product quality not only in Vietnam but also in many other countries. Currently, 

biological control is being considered as a necessary solution to replace the use of 

chemical drugs. With the aim of discovering more sources of biological materials 

that can antagonize plant pathogens. Based on studies on Streptomyces sp. 

VNUA27: capable of antagonizing the fungus Fusarium oxysporum; grows well at 

temperatures 30oC and 37o¬C; good use of different sugar sources (Maltose, 

Sucrose, Cellulose and D-Manitol); growth well in salt concentration from 0% -

3%; pH 4 -11. I continued to investigate other characteristics of Streptomyces sp. 
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VNUA27: resistance to three strains of bacteria and two strains of fungi; capable of 

producing extracellular enzymes (amylase, protease, cellulase, chitinase, catalase); 

citrate utilization; H2S production; gelatin liquefaction; produce urease enzyme; 

IAA production; phosphate solubilizing, produce siderophores 

27.  
Đại 

học 

Characterization and 

identification of 

Actinomycetes 

capable of antagonism 

with fungus 

Colletotrichum 

gloeosporioides cause 

Anthracnose disease 

in plants 

Nguyễn 

Mai Anh 

TS. Trịnh 

Xuân Hoạt 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Research purpose: Characterization and identification of Actinomycetes capable of 

antagonism with fungi Colletotrichum gloeosporioides cause Anthracnose disease 

in plants. 

Method: Screening of Actinomycetes with antifungal activity; Morphological 

characterizations of Actinomycetes in ISP field; Spore chains and spores 

morphology.  

Ability to assimilate carbon sources; Ability to produce extracellular enzymes; 

Effects of temperature, pH and NaCl concentrations on the growth of 

Actinomycetes; Ability to utilize citrate; Ability to hydrolyze gelatin; Ability to 

decompose urea; Total DNA extraction; Amplification of 16S rRNA sequences; 

Building a phylogenetic tree. 

Actinomycetes strain VNUA48 has 51.11% inhibition rate with fungus 

Colletotrichum gloeosporioides. Actinomycetes strain VNUA48 is able to 

assimilate carbon sources, produce extracellular enzymes, utilize citrate, hydrolyze 

gelatin, and decompose urea. Actinomycetes strain VNUA48 can growth in the 

range of 20-40oC, pH 4-12, and 0-4% of NaCl concentration. I conclude that the 
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VNUA48 strain belongs to genus Streptomyces and is closely related to 

Streptomyces sp. strain PSKA49. 

28.  
Đại 

học 

Pilot Production of 

Products Rich In 

Βeta-Glucan From 

Brewer’s Yeast Using 

Protease 

Lê Khánh 

Pháp 

TS. Lê Đức 

Thảo 

ThS. 

Nguyễn 

Quốc Trung 

Purpose: Optimization of cell wall disruption method in pilot scale using protease 

and nutritions measurements of product rich in beta glucan  

Methods:According to study of Nguyen Quoc Trung, 2021, Nutritional analysis 

method: Method measurement of β-glucan by Megazyme-ireland kit. Analysis of 

protein, mineral, carbohydrate, fiber, vitamin of group B, group D and lipid content  

Results: Washing 100 liters sample was caried out with RO water mixing and settle 

and receive clean yeast biomass with milky white color. Optimization of enzyme 

incubation using enzyme Strotease SP 100 (with annealing temperature of 55°C for 

6 hours) can break down yeast cell effectively. Optimization of drying methods by 

heat drying method was most suitable with good quality of dried powder. Nutrient 

properties of yeast β-glucan content in the product: Protein (46.1%); Carbohydrate 

(44.2%); Lipid (0,68 g/kg); Vitamin B1 (12,46 mg/kg); Vitamin B2 (9,31 mg/kg); 

Vitamin D3 (0,746 mg/kg); Canxi (< 0,03%); Phosphorus (0,85%) and β-Glucan 

(13,03%). 

29.  
Đại 

học 

Screening of tomato 

germplasm for 

resistance to yellow 

leaf curl virus disease 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Anh 

GS. TS. 

Phan Hữu 

Tôn 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) causes serious damage to the yield and 

quality of tomatoes. In this study, we have objectives evaluation of agro-biological 

characteristics, yield potential, fruit quality and resistance to yellow leaf curl virus 

of the tomato germplasm. Methods of this study are evaluation of agro-biological 

characteristics and yield potential; using DNA markers to identify resistance genes 
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(Ty2 and Ty3); artificial infection. In the study of some agro-biological 

characteristics, there are 12 varieties with high yield and high quality compared to 

the control variety. Continue to study the resistance to tomato yellow leaf curl 

disease and the ability to carry resistance genes Ty2, Ty3 of these varieties, we 

found that there are 2 varieties with high yield, good quality, and the ability to 

carry resistance genes. 

30.  
Đại 

học 

Screening of potato 

germplasm for 

flowering and self-

incompatibility 

Trần Thị 

Trang 

GS. TS. 

Phan Hữu 

Tôn 

In this study, we have objectives evaluation of some agro-biological characteristics, 

determining the ability flowering and containing genes of self-incompatibility (S11 

and S16) of the studied potato varieties.  

Methods of this study are Evaluation method of some agro-biological 

characteristics, PCR reaction to identify self-incompatibility genes (S11 and S16) 

and evaluation of flowering.  

Results of this study, we selected 5 potato varieties with good qualities and high 

yield, 9 varieties habouring self-incompatibility gene S11, 3 varieties habouring 

self-incompatibility gene S16 and 15 varieties for flowering. 

31.  
Đại 

học 

Meta‐analysis of 

transcriptomic studies 

of blast‐infected rice 

(Oryza sativa) defines 

a core set of blast 

response genes 

Nguyễn 

Thị Hồng 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

TS. Chu 

Đức Hà 

The aim of this study was to identify a core set of blast responsive genes by 

screening a large number of available datasets related to blast infection in rice. 

Research Methods: Collection and validation of RNA-Seq libraries related to blast-

infected rice. Structural analysis, functional categorization and prediction of 

subcellular localization of a core set of blast-responsive proteins. Validation of the 

highest induced DEG in leaf samples under blast infection. Results: 32 DEGs with 
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similar expression patterns (up/down-regulated in all four datasets) for further 

bioinformatics analyses, including structural analyses, functional annotation and 

subcellular localization. Expression of the highest induced DEG OsERF922 were 

demonstrated on J02 rice. 

32.  
Đại 

học 

Identification of 

tangerine varieties in 

Vietnam using ITS, 

matK, rbcL primers 

Tô Hoàng 

Anh Minh 

PGS.TS. 

Trần Đăng 

Khánh 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

The purpose of the topic: In order to identify, collect data, evaluate, select, 

propagate and conserve special tangerine species with export value towards 

building DNA barcodes for Vietnamese tangerines. Therefore, this study performs 

the first task in the process of building dna barcode for tangerine, which is 

identification. In it, choose to use primers such as ITS, matK, rbcL(rubilose - 1,5 - 

bisphosphate cacboxylase/ oxygenase). 

Research Methods: To identify species, DNA barcoding employs certain sections 

of DNA, it have to better understand, protect, and exploit the world's biodiversity. 

Each DNA barcoded plant must have a herbarium voucher that includes the rbcL 

and matK DNA sequences in order to construct high-quality databases. Internal 

transcribed spacer (ITS) is a piece of nonfunctional RNA located between 

structural ribosomal RNAs (rRNA) of a common precursor transcript, which is 

especially useful for elucidating relationships among congeneric species and 

closely related genera. Two parts of coding regions within the chloroplast, part of 

the genes, rbcL and matK, are the primary DNA barcode markers for land plants.  

The first thing, we must do to identify that we have have to sequnce the tangerine 

in the gene region like ITS, matK, rbcL. After that, the sequences of these 
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conservative gene regions were compared to published sequences in NCBI after 

they were sequenced. We detected the gene's similarity and coverage, compared 

them, and made a comment. Next, using applications like MEGA and CLC Main 

Workbench, analyze the data. Then, by comparing the sequences of each sample, 

we can determine how different they are in position. We can distinguish varieties 

differ by different positions of nucleotides as a result so that distinction showed. 

Research results: ITS gene sequence with marker can accurately distinguish and 

identify 5 samples of tangerine. Based on the sequence of the chloroplast gene 

region with marker matK, it is possible to identify 1 sample in the group of 14 

ones. While the number of the chloroplast gene region with marker rbcL, it is 

possible to distinguish and accurately identify 2 varieties. 

Conclude: Based on the data and reports we can define some of tangerine varieties 

by using one of these markers or combine it to archive more efficient 

33.  
Đại 

học 

Genetic diversity 

analysis of 12 

Cyclocodon spp. 

accessions by RAPD 

and ISSR molecular 

markers 

Vũ Tiến 

Dũng 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

The purpose of the topic: Determine the genetic diversity and relationships between 

12 Cyclocodon spp. accessions were collected from different geographical 

locations in Vietnam by 24 random amplified polymorphic DNA (RAPD) and 26 

Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) molecular markers. Research Methods: 1. 

Collecting accessions 2. DNA extraction 3. Running PCR reactions with 24 RAPD 

and 26 ISSR primers 4. Electrophoresis on agarose gel 1% 5. Data processing by 

Microsoft Excel, NTSYS, XLSTAT software 6. Results and discussion 7. 

Conclusions Research results: As a result, the focus of this graduation thesis is on 
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assessing the genetic diversity of 12 Cyclocodon spp. accessions using ISSR and 

RAPD markers. The RAPD marker's average polymorphism level (73.81%) was 

greater than the ISSR marker's (67.16%). Conclude: At the genetic similarity 

coefficient of RAPD and ISSR primers, both 12 Cyclocodon spp. accessions were 

classified into 3 main clusters. The high genetic variability among 12 Cyclocodon 

spp. accessions could be used in genetic improvement, sustainable management, 

and germplasm conservation program of Cyclocodon in Vietnam. 

34.  
Đại 

học 

IN VITRO 

PROPAGATION OF 

PHILODENDRON 

VERRUCOSUM 

Phan Thị 

Thúy 

Nhung 

TS. Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

This study is aimed to find out the protocol for in vitro propagation of 

Philodendron verrucosum for high multiplication coefficient, short time and good 

quality.  

Research methods: Method of experimental setup. Plant tissue culture methods. 

Method of calculating the metrics to be tracked. Methods of analyzing and 

processing data.  

Research results: The best medium of shoots multiplication is: MS basal medium + 

30 g /l sucrose + 6.0 g/l agar + 0.4 mg/ml vitamin B1 + 10 mg/ml NaHPO4, pH 

5.8, supplemented with 0.75 mg/l TDZ. The best medium for rooting is: MS basal 

medium + 30 g /l sucrose + 6.0 g/l agar + 0.4 mg/ml vitamin B1 + 10 mg/ml 

NaHPO4, pH 5.8, supplemented with 0.75mg/l IBA. Transfer to the natural 

environment: Substrate using peat moss and coconut mulch (1:1) is suited to 

acclimatizing Philodendron verrucosum. 
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35.  
Đại 

học 

MICROPROPAGATI

ON OF ALOCASIA 

AZLANII 

Lê Thị 

Quỳnh 

TS. Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

The aim of the present study is to find-out the optimal medium for morphogenesis 

of Alocasia azlanii and the most optimal in vitro culture system for Alocasia 

azlanii. Research methods: method of experimental setup, plant tissue culture 

methods, method of calculating the metrics to be tracked, methods of analyzing and 

processing data.  

Research results: The optimal medium for morphogenesis of Alocasia azlanii is MS 

+ 1 mg/l BA + 0.75 IBA + 30 g/l sucrose + 6 g/l agar, the optimal in vitro culture 

system for Alocasia azlanii is temporary immersion bioreactor. 

36.  
Đại 

học 

Study on the 

association between 

TDRD1 rs541192490 

and male infertility in 

a Vietnamese 

population 

Nguyễn 

Minh 

Nguyệt 

TS. Nguyễn 

Thùy Dương 

ThS.Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

The study was conducted to determine the distribution of TDRD1 rs541192490 in 

the Vietnamese population and the association between TDRD1 rs541192490 and 

male infertility in the Vietnamese population. Total DNA was extracted from blood 

of 310 Vietnamese men including 160 infertile patients and 150 healthy individuals 

with good quality for PCR reaction. The target DNA region was successfully 

amplified with correct molecular weight and the SNP genotypes were detected by 

using PCR-RFLP method. The statistical analysis result showed our population 

followed Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) with a p-value > 0.05. The Chi-

square test revealed no significant association in three models (additive, dominant, 

and recesssive) (p-value > 0.05). 

37.  
Đại 

học 

Screening the 

antagonistic ability to 

pathogenic 

Phạm 

Quang Tú 

TS. Phạm 

Hồng Hiển  

PGS. TS. 

The initial experiments were conducted at the Department of Biotechnology using 

the streptomyces sp. VNUA30 isolated and the study of streptomyces strains 

isolated from banana’ soil samples collected on the mainland of Ha Tinh province. 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

microorganisms and 

researching 

biochemical 

characteristics of 

streptomycetes sp. 

Vnua30 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Streptomyces sp. VNUA30 continues to be studied for its antagonistic properties 

and biochemical characteristics. At the Department of Biotechnology, an 

streptomyces sp. VNUA30 capable of antagonizing two fungal strains (Fusarium 

solani HT39 and Collectortium Gloeosporioides) was isolated and studied with 

results of 55.51 percent and 33.95 percent, respectively. Amylase, cellulase, 

pectinase, protease, and catalase are among the enzymes produced by the 

streptomyces sp. VNUA30. The ability to produce chitinase enzyme is the largest, 

while the ability to produce protease is the smallest, according to observation. 

Other plant growth-promoting activities (PGP) such as phosphate solubilization, 

indole acetic acid (IAA), ammonia, and siderophore production are also present in 

VNUA30, making their use as a bioinoculant in soil promising. Biochemical 

experiments with actinomycete strains yielded positive results for hydrogen sulfide, 

indole production, hydrolysis gelatin, and nitrate redution. 

38.  
Đại 

học 

Structural analysis of 

the Rc gene in the 

local purple sticky 

“Yen Bai” rice 

variety. 

Bùi Thị 

Thanh 

Hiền 

TS. Lê Đức 

Thảo 

ThS. 

Nguyễn 

Quốc Trung 

The objectives of this study were to analyze the sequence polymorphism and 

structural properites of Rc gene to reveal phylogeny of Nepcam pigmented YB 

rice, a local cultivar in Yen Bai province, Vietnam. 

Research Methods:Total DNA extraction: Sample seeds were sown in the test field 

and the total DNA was extracted from young leaves using the previous procedures 

(Dellaporta 1983). DNA fragment amplification: Total 18 primers were used 

according to (Li et al. 2014) and overlapped along Rc gene. Electrophoresis: PCR 

products were electrophoresed on 2% agarose gel premixed with Ethidium bromide 
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at a potential of 160V for 16-20 minutes.  

Gene sequence analysis:Eighteen amplified fragments were firstly qualified by 

agarose electrophoresis 2% and sent to 1st Base Co., Singapore for purifying and 

sequencing by Sanger method. Sequences assembly and alignment were conducted 

using BioEdit. From the assembled sequence, the exons and introns were 

determined and gene model was constructed by GSDS2.0 (Gene structure display 

server) software. Analyses nucleotide polymorphisms were calculated using 

BioEdit, DnaSP v6.0 with 8 referent sequences. Phylogentic analysis was 

constructed using the Maximum likelihood (ML) in MEGA – X. 

39.  
Đại 

học 

A study of 

reproductive 

characteristics and 

gender selection of 

Mong Cai pigs in 

Quang Ninh 

Vũ Hải 

Yến 

ThS. Ngô 

Thành 

Trung 

ThS. 

Nguyễn 

Quốc Trung 

The purpose of the topic: The successful application of gender selection by sperm 

separation technique to produce rapidly the Mong Cai pig population and to 

preserve and to develop the Mong Cai pork brand of Quang Ninh  

Research Methods:  

Methods of boar native semen quality assessment  

Method of preparing percoll solution column  

Method of preparing BTS extender and bovine serum albumin (BSA) solution 

column  

Artificial insemination method  

Research results:  

20 individuals were selected, aged between 12 and 24 months old out of 70 males, 

whose physical characteristics were average according to the breed standard set for 
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Mong Cai pigs according to Vietnamese standards 9713: 2019 (TCVN 9713: 

s2019), specifically as follows: Balanced body, agile; the middle of the forehead 

has a small white triangle; ears shaped like cat ears, perforated; snout round, short, 

with a white rim around the snout; saddle-shaped black leather; curved back, small 

legs, wrinkled face, Straight and hairy at the tip of the tail, not hatchet-face; The 

feather is white and black, straight, short and thin; , 80/500 individuals of Mong 

Cai sow were selected with typical appearance according to the set of purebred 

appearance standards of Mong Cai pigs, good fertility, and qualified in fertilization 

techniques. artificial according to Vietnamese standards and average semen quality 

parameters of 10 experiment boars (volume of semen, sperm concentration, sperm 

activity, abnormal morphology, resistance of semen) respectively 174,73 ± 18,58 

ml; 288,93 ± 38,69 million/ml; 88,52 ± 4,47%; 12,6 ± 1,35%; 3292,57 ± 173,99.  

Sperm activity of collected semen lower layers after separated through percoll 

gradient concentration is 91,56 ± 3,11%, sperm concentration is 880,66 ± 2,5 

millions of sperms/ml and abnormal morphology is 4,05 ± 0,12%.  

Sperm activity of collected semen lower layers after separated through bovine 

serum albumin gradient concentration is 90,11 ± 2,38%, sperm concentration is 

800,28 ± 3,7 millions of sperms/ml and abnormal morphology is 3,02 ± 0,24%.  

The separation of pig sperm through discontinuous percoll concentration gradient 

column have good effect on gender ratio of piglet generation: the male ratio of 

generation in experiment group is 70,08 ± 0,02% comparing with 49,73 ± 0,01% in 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

control group.  

The separation of pig sperm through discontinuous bovine serum albumin 

concentration gradient column have good effect on gender ratio of piglet 

generation: the male ratio of generation in experiment group is 70,01 ± 0,03 % 

comparing with 51,03 ± 0,02% in control group. 

40.  
Đại 

học 

Assessment of some 

black rice varieties for 

drought tolerance 

Nguyễn 

Thị Khánh 

Huyền 

GS. TS. 

Phan Hữu 

Tôn 

Drought is the factor with the biggest impact on world food security, which can 

reduce overall crop yields by up to 70%, while rice ranks among the least drought 

tolerant. With the aim of selecting some suitable rice varieties for cultivation 

thanks to the rainfed, experiments to evaluate some characteristics related to 

drought tolerance of 7 varieties of black rice were conducted at the Center for 

Conservation and Development of Crop Genetic Resources. Drought tolerance of 

rice varieties was evaluated at the germination stage in KClO3, PEG 6000 solution 

and evaluated drought tolerance degree in greenhouse conditions, thereby 

evaluating genetic diversity of 7 black rice varieties studied. The results determined 

that KhauCang was the most drought tolerant variety and KhauDam3 was the worst 

drought tolerant variety among the 7 studied black rice varieties. Through analysis 

of 5 SSR markers, a total of 19 alleles were obtained, with an average of 3.8 

alleles/locus. The PIC coefficients ranged from 0.45 to 0.93 (mean 0.74). The 

results of genetic diversity analysis with a similarity coefficient of 0.42 divided the 

source material into 4 main groups. In which, BlauCam and KhauCang have the 

highest similarity coefficient of 0.89. 
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41.  
Đại 

học 

Characteristics of the 

enzymes produced by 

acid-tolerant fungi 

Nguyễn 

Thị An 

TS. Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

Purpose: Survey on the growth ability of strains on different pH and different 

carbohydrates. Determination of the activity of some carbohydrate-active enzymes. 

Methods: Perform purification and maintenance of strains, Culture the enzyme 

extract, Determination of enzyme activity by DNS method, SDS-PAGE and 

Zymogram protein electrophoresis, etc. Results: I obtained results when testing on 

different pH media: strains grow well and are the same at Malt 2bx, pH 2.5 and pH 

4.6. At pH 1.0 most strains grow slowly, colonies are filamentous and cannot form 

spores. I analyzed the protein content and found that the extracellular protein 

content of the isolates ranged from 1.0-3.5mg/ml. I have qualitatively evaluated the 

activity of CMCase, it can be seen that the diameter of the resolution ring of the 

enzyme extract ranges from 4-12mm. For amylase activity, the hydrolytic ring 

diameter ranges from 0-8 mm. For protease activity, the hydrolysis ring diameter 

ranges from 0-20mm. I collected data when analyzing CMCase, Xylanase activities 

by DNS method on crude enzyme solution and on different pH. 

42.  
Đại 

học 

Identification of 

Orange varieties by 

using ITS, matK, rbcL 

primers 

Vũ Ngọc 

Hương 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

PGS.TS. 

Trần Đăng 

Khánh 

The barcode DNA database was built after I consulted the papers and found that 

there were three conservative areas in plants that could make it easier to identify 

particular plants. These three regions are ITS, matK and rbcL. After sequencing 

three conservative gene regions, the gene sequencing was compared to the 

available sequences on the NCBI. The NCBI results of the percent similarities, or 

query coverage were read. Thereby conclusions about the relative species being 

studied. Also based on the available gene sequences of relative plants, thanks to 
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MEGA or CLC Main Workbench software, the alignment between studied 

sequence were observed to find out the different locations. Moreover, by using the 

above tools, phylogenic trees could be built, and observing the genetic distance 

between the studied samples and the reference samples. In addition, SSR primers 

were also used to classify the difference between 15 oranges varieties to conclude 

about the genetic polymorphism of the 15 samples studied.  

The results showed that when using conservative gene regions, ITS was the the 

highest efficiency. ITS helped to classify 6 orange varieties in the researched 

group. Besides, when using SSR primers, there were 3 primers mCrCiR01D06a, 

CT02 and Ci07B09 produced the same results, which isolate the same variety as 

Cam Tay Giang. 

43.  
Đại 

học 

Morphological and 

physiological 

characteristics of 

some acid-tolerant 

fungi species 

Lê Phương 

Thảo 

TS. Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

This study attempts to clarify the morphology and physiology of strains that lead to 

purification, identification, and practical application of some new characteristics. 

Research methods: Observation of colonies, cells; Method to classify based on 

DNA barcoding; Method for biochemical and physiological test.  

Research Results: From 19 strains used for research, 8 new species have been 

identified, including: Amplistroma sp. nov., Penicillium sp1. nov., Penicillium sp2. 

nov., Penicillium sp3. nov., Penicillium sp4. nov., Talaromyces sp1. nov., 

Sarocladium sp. nov., Thyronectria sp. nov.. Based on the ITS, CaM, and BenA 

sequences, the phylogenetic tree has been built and the preliminary taxonomic 

positions of the above species have been identified. Based on the growth of species 
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on different environments, some physiological characteristics of species have been 

identified. 

44.  
Đại 

học 

Isolation and 

characterization of 

fungus associated 

with leaf spot of 

grapevines in Viet 

Nam 

Giáp Thị 

Thùy Chi 

TS. Phạm 

Hồng Hiển 

ThS. 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

- The purpose of the topic: Isolation and determination of the morphological, and 

biochemical characteristics of the pathogenic fungus causing grape leaf spot in Viet 

Nam. 

- Research Methods: The fungus was isolated from leaf spot disease on grapevines, 

and the fungus was selected and then used for artificial infection into healthy 

grapevine leaves. The fungal strains causing the grape leaf spots will be selected to 

study the morphological and biochemical characteristics, as well as the conditions 

affecting the growth of the fungus. Then, these fungal strains are identified by 

molecular tools.  

- Research results: 2 strains (SM and HV) of fungi have been isolated, but after 

reinfection, only one strain (SM) is capable of causing leaf spot disease on grape 

leaves, SM strain has mycelium that is profusely branched (monopodial 

branching).Studying the growth conditions of fungal strains proves that SM grows 

well on MEA and PDA, at around the temperature range of 20-30°C with pH from 

5.0 to 8.0. SM strain has the ability to produce chitinase, cellulase, and 

pectinase.The causal fungus strain (SM) was identified as Phomopsis viticola.  

- Conclude: We concluded that this study was undertaken for the evaluation of the 

characteristics of pathogenic fungal strains and will provide useful information to 
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find solutions. Effective disease prevention while maintaining the nutritional value 

of grapes without affecting the health of the user. 

45.  
Đại 

học 

Isolation and 

biological 

characterization of 

fungus associated 

with Rhizopus soft rot 

of post harvest sweet 

potatoes storage root 

in Vietnam 

Phùng 

Xuân Hiệp 

TS.Phạm 

Hồng Hiển 

ThS.Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

- Purpose: Isolation and determination of the morphological and biochemical 

characteristics of pathogenic fungi associated with Rhizopus soft rot of post-

harvest sweet potatoes storage root in Viet Nam.  

- Methods: Infected samples were isolated , reinfected healthy sweet potatoes, 

investigated morphological and biochemical characteristics, evaluated the effect of 

some physiological factors on growth and development, utilization of carbon 

sources. 

- Results: Two fungal strains (RS01 and RS02) were isolated, but after re-infection, 

only one strain (RS02) is capable of causing Rhizopus soft rot disease on sweet 

potatoes, and then RS02 strains were studied the morphological characteristics, 

RS02 colonies were white cottony to brownish black. S02 grows suitable on PDA, 

around 25-30°C with pH 4. Carbon sources such as glucose, sucrose supported the 

best growth of RS02. RS02 strain has the ability to produce cellulase and pectinase 

and xylanase. The causal fungus RS02 strain was identified as Rhizopus stolonifer. 

46.  
Đại 

học 

Study on production 

of biosurfactant by 

strain Pseudomonas 

using crude oil as sole 

carbon source 

Lê Việt 

Hưng 

TS. Kiều 

Thị Quỳnh 

Hoa  

PGS.TS.Ngu

- Purpose: To find microbial strains capable of producing biosurfactants on 

petroleum hydrocarbon substrates for application in oil pollution treatment.  

- Methods: Isolation of bacteria using petroleum hydrocarbon as sole carbon 

source, selection of a bacterial strain capable of biosurfactant production with high 

emulsification activity on petroleum hydrocarbon substrate, identification of the 
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yễn Văn 

Giang 

selected bacterial strain, effect of environmental and culture conditions on 

biosurfactant production of the selected bacterial strain and determination of total 

oil content by gravimetric method.  

- Results: The strain DSVK2 is 99.5% homology with Pseudomonas stutzeri and 

designated as Pseudomonas sp. DSVK2. This strain has the ability to generate 

biosurfactants on crude oil with an E24 index of 52.8% after 12 days. The suitable 

conditions for biosurfactant production of the Pseudomonas sp. DSVK2 after 12 

days is 3% (v/v) crude oil, 0.4% (w/v) NH4NO3, Ph8, temperature 30oC and 

2%(w/v) NaCl and the bacterial concentration is 3% (v/v). 

47.  
Đại 

học 

Biochemical 

characterization of 

cholesterol - 

degrading 

Bacillus strains 

Vũ Thị 

Linh 

PGS.TS.Ngu

yễn Văn 

Giang 

The purpose: Evaluate the capacity to break down cholesterol  

under various growth conditions, to apply it to the manufacturing of probiotic- 

containing products. 

Methods: Screening for cholesterol degrading microorganisms  

(Rudel and Morris, 1973). Characterization biochemical of selected strains  

(Nguyễn Lân Dũng, Đinh Thúy Hằng, 2006). Identification of strains L1.5 

and G9.4 using MALDI TOF (Zhigilei et al., 2003). Effect of medium  

components on the growth of selected strains (Kuppusamy & Kumar, 2016). 

Results: L1.5 and G9.4, have a high resolving power and a cholesterol  

degradation efficiency of 54.63% and 55.75%, respectively. Two strains are 

both gram-positive, have endospore, are positive for the VP test and catalase  

test, and are negative for the methyl red reaction. Furthermore, when  
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combined with MALDI TOF, strain L1.5 was identified as Bacillus  

amyloliquefaciens, whereas strain G9.4 was recognized as Bacillus 

flexus. L1.5 strain best develops at pH = 7, D-glucose, KNO3, culture time is  

48 hours. When strain G9.4 is cultured for 48 hours in the appropriate  

culture medium at pH = 7, it grows well when no carbon source is added to 

the medium and the nitrogen source is NaNO3. 

Both strains are bile salt sensitive and acid-tolerant. 

48.  
Đại 

học 

Study on nutritional 

components in the 

cultivation mediums 

of Cordyceps militaris 

Nguyễn 

Thị Thúy 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

The purpose of the topic: 

Determination of composition of solid media for propagation of C.militaris 

VTVT.1 strain 

Determination of composition of liquid media for fermentation of C.militaris 

VTVT.1 strain 

Determination of nutritional components added to the culture medium for the 

fruiting bodies of C.militaris VTV.1 strain.  

Research Methods: 

Culture conditions 

-Level 1 propagation medium(Kamp, A. M., et al. 2002) 

-Submerged fermentation (Sari, N., et al. 2016).  

Substrate preparation and cultivation ( Shrestha, B., et al. 2012) 

Quantification of cordycepin content 

Research results: 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Effect of different propagation solid media composition on the growth rate and 

characteristics of C.militaris VTV.1 strain: media F 1 and F 2 were the best growth 

medium for the propagation of C.militaris VTV.1. 

Effects of different liquid medium components on the propagation of C.militaris 

VTV.1 strain: select 3 mediums with mycelial dry weight greater than 5 (media 

1.1, 1.2, 2.1) 

49.  
Đại 

học 

Study on the methods 

of identification of 

Bacillus Thuringiensis 

in biological pesticide 

“SIAMB BT” 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

Purpose: Detection and quantification of Bacillus thuringiensis in the biological 

product “SIAMB BT”. 

Methods: Isolate bacteria from the sample, evaluate based on morphological, 

biochemical analysis, determine efficient DNA extraction method, identify Bt at 

molecular level 

Results: The methods to identify Bt bacteria from the biopesticide "SIAMB BT": 

dissolve the sample in a ratio of 1:19, process the sample at 85-90°C for 12 

minutes, then cultured 10 µl of 10-4 sample dilution onto the LB medium. The 

putative Bt isolate exhibited characteristics similar to the standard strain. The 

lysozyme and CTAB-based is the suitable method for DNA extraction from Bt. In 

addition, the putative isolates displayed the specific band corresponding to the 

target genes, confirming that they are Bt. 

50.  
Đại 

học 

Investigation of 

antibacterial, 

polyphenol content 

Hoàng Thị 

Hồng 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

- Purpose: Determination of antibacterial activity from extracts and essential oils of 

medicinal herbs Chinese wedelia , Camphor Laurel , and Vietnamese yellow 

chrysanthemum, polyphenol content, and antioxidant activity. 
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and antioxidant 

activities of Chinese 

wedelia, Camphor 

Laurel, and 

Vietnamese yellow 

chrysanthemum 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

- Methods: Agar diffusion method, the steam method, The antioxidant was 

determined by using the substrate DPPH (2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl). Using 

Folin-Ciocalteu's Phenol Reagent to determine total polyphenol content. 

- Results: 

+ we have preliminary demonstrated the antibacterial effect of Chinese wedelia, 

Camphor Laurel and Vietnamese yellow chrysanthemum on 9 bacteria: E. coli 

ATCC 25922, ATCC 85922, ATCC 35218;P.seudo ATCC 9027; Salmonella 

ATCC 13311;B.subtilis ATCC 6633;S. aureus ATCC 25023, ATCC 25923; 

G.phillus ATCC 7953. 

+ Ethanol solvent extracts showed the most impressive antibacterial ability. 

+ The essential oil extracted by these three herbal plants had no antibacterial. 

+ Theses plants contain polyphenol components and antioxidant activity in both 

extract and essential oil. 

51.  
Đại 

học 

Investigation of 

antibacterial effect, 

polyphenol content, 

and antioxidant 

activity of 

lemongrass, cinnamon 

and anise. 

Phạm Thị 

Hương 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Objective: Evaluated the inhibitory effects of lemongrass, cinnamon, anise on 

bacterial growth, so as to explain their uses in bacterial infections. Evaluate effects 

of plants and the polyphenol contents or antioxidant activities, investigate if these 

properties were responsible for the plant antibacterial effects.  

Methods: Tested extracts with 9 bacterial strains (Bacillus subtilis ATCC 6633, 

Geobaccillus stearothermophilus ATCC 7953, Staphylococcus aureus ATCC 

25023, ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 85922, ATCC 35218, ATCC 25922, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Salmonella ATCC 13311). Measure 
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polyphenol contents and antioxidant activities , we examined their correlations with 

antibacterial effects. 

Results: All extracts had an inhibitory effect on the bacteria tested and to varying 

degrees. The cinnamon extract had the strongest effect and also inhibited 9 

bacterial strains. The antibacterial and biological activities of cinnamon, anise, and 

lemongrass in the volatile part were stronger than in the non-volatile part. The 

antibacterial effects of cinnamon, anise, lemongrass were demonstrated, at least in 

part, is due to the presence of polyphenol compounds. 

52.  
Đại 

học 

Identification of 

Bacillus thuringiensis 

based on biological 

tests and novel 

biomarkers 

Đỗ Đức 

Mạnh 

TS. Nông 

Thị Huệ 

The purpose of the topic: Identification of Bacillus thuringiensis using biological 

test and species-specific PCR.  

Research Methods: Bacteria cultures preparation, morphological characteristics, 

biochemical assays, bacterial DNA extraction, species-Specific PCR assays, 

electrophoresis, Crystalline Protein Staining 

Research results: Collectively, all the results (morphological and biochemical 

characteristics, species-specific PCR, and crystal protein staining) affirmed 6 

isolates as B. thuringiensis. 

53.  
Đại 

học 

Study on 

improverment of the 

cellulase activity of 

trichoderma mutated 

by gamma irradiation 

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

The purpose of the topic: Create a mutant Trichoderma reesei line with high 

cellulase capacity by gamma radiation mutation to serve the purpose next studies of 

degrading rice in the field.  

Research Methods:  

- Microbial culture;  



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

- Gamma irradiation with suitable source at Hanoi irradiation center;  

- Evaluation of the survival rate of the strains after irradiation by counting colonies 

on the PDA plate;  

- Screening strains after irradiation with high cellulase secretion by the diffusion 

method on PDA agar plate containing CMC substrate Congo red as an indicator 

and DNS method  

Research results: Create a VTCC(r)-1 line had a CMCase activity of 3.02 U/ml 

(2.47 times higher than the wild type) and a FPase activity of 0.434 U/ml (2.29 

times higher than the wild type) to serve next studies 

54.  
Đại 

học 

In vitro screening 

method for drought 

tolerance evaluation 

in some rice varieties 

Lê Minh 

Sơn 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

The purpose of the topic: 

- Evaluation of drought tolerance of rice varieties. 

- Evaluation of proline and glycine betaine content in rice varieties. 

Research Methods: 

- Monitor the growth and development of each rice variety in an in vitro drought 

simulation environment. 

- Extraction and data collection on proline and glycine betaine content in rice 

varieties on 2 culture mediums STD (Standard) and EXP (Experiment). 

Research results: 

In group 1 rice varieties, R6-Matcha showed the highest growth data with shoot 

height=2.74cm, root length=2.38cm, germination rate=74.17%. The medium M1 

(1/2MS + saccharose 7%) had a greater impact than M2 (1/2MS + Mannitol 3%) 
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on the growth parameters. The combination of M1 with R2-Te Do and M1 with 

R3-Vai Gay represents the data of the lowest growth parameters – all the 

parameters were almost not developed. 

In group 2 rice varieties, R13-NST01 showed the highest growth data with shoot 

height=2.88cm, root length=2.09cm, germination rate=100.00¬%. The medium M2 

supplemented with Mannitol 7% had the strongest impact on the growth 

parameters. The combination of M2 (1/2MS + Mannitol 3%) with R7-Q5 

represents the data of the lowest with shoot height=0.07cm, root length=0.05cm, 

germination rate=13.33%. 

R13-NST01 with proline content after 14 days is 0.054±0.002mg/g – the highest. 

R13 is also the rice variety with the highest Glycine Betaine content, 

2.409±0.06mg/g. 

55.  
Đại 

học 

Isolation and selection 

halophilic nitrogen-

fixing bacteria 

Đỗ Vân 

Thảo 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

The purpose of the topic: The successful isolation of nitrogen-fixing bacteria and 

selection of halophilic nitrogen-fixing bacteria to grow in the salty conditions.  

Research Methods: Collection of samples; Sampling Procedure; Preservation of the 

sample; Determination of soil pH; Isolation; Assess the suitability of the method of 

preserving freeze and dry varieties. Nitrogen-fixed microorganisms isolated on 

Ashby’s Mannitol Agar medium supplemented with NaCl 3%. Protected strains of 

microorganisms include fixed nitrogen strains preserved by long-term storage 

methods for microorganisms. 

Research results: Selected a strong nitrogen fixed strain of N10. At a salt 
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concentration of 6%, the growth capacity of microorganisms is good, adapted to 

the salty conditions of the environment. The freeze-drying method can be used to 

preserve isolated strains of microorganisms. 

56.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ MỐI 

LIÊN QUAN GIỮA 

ĐA HÌNH GEN 

PRL/C2161G VỚI 

KHẢ NĂNG SẢN 

SUẤT TRỨNG Ở GÀ 

LIÊN MINH 

Lê Huy 

Khải 

TS. Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

1. Mục đích: Đánh giá được mối liên quan giữa đa hình của gen PRL/C2161G lên 

tỷ lệ đẻ, sản lượng trứng, khối lượng trứng gà Liên Minh. 

2. Phương pháp:  

- Phương pháp nuôi và theo dõi các chỉ số sinh sản của gà 

- Phương pháp tách chiết ADN hệ gen từ máu 

- Phương pháp điện di gel agarose 

- Phường phát đo mật độ quang phổ OD 

- Phương pháp nhân gen bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) 

- Phương phát tinh sạch sản phẩm PCR 

- Phương pháp phân tích đa hình gen ứng cử viên 

- Phương pháp xử lý kết quả 

3. Kết quả: -Đoạn gen PRL/C2161 được khuếch đại thành công với mồi đặc hiệu, 

có kích thước phân tử 439 bp. 

- Đã xác định được đa hình gen PRL/C2161 bằng sử dụng RE CspI, Kết quả cho 

thấy vị trí đa hình PRL/C2161 kiểu gen CC(0,01); CG (0,26) và GG (0,73). 

- Đã phân tích được các chỉ số sinh sản của gà Liên Minh tại 25 tuần tuổi đến 40 

tuần tuổi và so sánh với các nghiên cứu trước. 

- Đã đánh giá được mối liên quan giữa đa hình gen PRL/C2161 với khả năng sản 
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xuất trứng ở gà Liên Minh. Cho thấy gà mái Liên Minh mang kiểu gen CG có lợi 

hơn các kiểu gen khác về mặt di truyền 

57.  
Đại 

học 

Đánh giá sinh trưởng, 

phát triển và năng suất 

của một số dòng khoai 

tây lai có triển vọng 

trồng trên hệ thống 

khí canh 

Đỗ Thu 

Hương 

TS. Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

Mục đích: Chọn lọc được một số dòng khoai tây lai có sức sinh trưởng, phát triển, 

năng suất cao, chất lượng tốt trồng bằng công nghệ khí canh để phục vụ cho sản 

xuất và làm giống.  

Phương pháp: Theo dõi, đánh giá các dòng khoai tây lai trồng trên hệ thống khí 

canh theo tùng chỉ tiêu đã thiết lập. Sau đó xử lý thống kê số liệu theo Excel và 

InfoStat. 

Kết quả: Tìm ra và chọn lọc được 14 dòng khoai tây lai có triển vọng nhất trong số 

45 dòng khoai tây lai trồng khí canh. 

58.  
Đại 

học 

Khảo sát một số đặc 

điểm sinh học và ảnh 

hưởng của một số 

mẫu giống VSV nội 

sinh đến sinh trưởng 

của cây khoai tây in 

vitro 

Vương Thị 

Thiết 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

-Mục đích nghiên cứu: Đánh giá được khả năng sinh tổng hợp IAA, cố định đạm, 

phân giải lân trên 14 mẫu giống vi sinh vật nội sinh trong cây khoai tây. Đánh giá 

khả năng kích thích nảy mầm của các mẫu giống VSV lên một số loại hạt giống. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mẫu giống VSV cộng sinh đến khả năng sinh 

trưởng, phát triển của cây khoai tây Solara in vitro. 

-Phương pháp nghiên cứu: nuôi vi khuẩn trên môi trường Pikovskaya, LB lỏng có 

chứa Tryptophan, Burk; đánh giá khả năng kích thích nảy mầm trên một số cây 

rau; nuôi cấy mô tế bào cây khoai tây Solara in vitro; bổ sung VSV vào bình cây 

khoai tây nuôi cấy mô. 

-Kết quả nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm sinh học của 14 mẫu giống VSV trong đó: 

Có 4 mẫu giống VSV có khả năng phân giải lân, 14/14 mẫu giống VSV có khả 
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năng sinh tổng hợp IAA và cố định đạm. Đã khảo sát 14 mẫu giống VSV đến sự 

kích thích nảy mầm của hạt trong đó: Có 6, 2, 3 mẫu giống VSV kích thích nảy 

mầm hạt cây cải ngọt, cải cúc, rau mùi. Đã thực hiện đánh giá được ảnh hưởng của 

các mẫu giống VSV trên cây khoai tây Solara in vitro. Nhận thấy các mẫu giống đã 

giúp kích thích tăng chiều cao cây, khối lượng lá, chiều dài rễ, khối lượng tươi và 

khối lượng khô 

59.  
Đại 

học 

Xây dựng quy trình 

nhân nhanh in vitro 

Cây tróc bạc 

(Syngonium 

Podophyllum 

Confetti) 

Vũ Diệu 

Ánh 

TS. Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

Mục đích của đề tài:  

Tìm được quy trình tối ưu nhất để nhân giống in vitro cây Syngonium confetti cho 

chất lượng ổn định, hệ số nhân cao. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 

- Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả nghiên cứu: 

- Xác định được môi trường nền phù hợp nhất với cây Cây tróc bạc (Syngonium 

Podophyllum Confetti) là công thức MS + 200 mg/l NaH₂PO₄ + 3% đường sucrose 

+ 6g/l agar, pH = 5,8. 

- Xác định được môi trường nhân nhanh Cây tróc bạc (Syngonium Podophyllum 

Confetti) MS + 200 mg/l NaH₂PO₄ + 3% đường sucrose + 6 g/l agar, pH = 5,8, bổ 

sung 1 mg/l BA. 

- Xác định được môi trường ra rễ tạo cây hoàn chỉnh của Cây tróc bạc (Syngonium 

Podophyllum Confetti) MS + 200 mg/l NaH₂PO₄ + 3% đường sucrose + 6 g/l agar, 
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pH = 5,8, bổ sung 1,5 mg/l IBA. 

- Xác định giá thể ra cây thích hợp nhất đối với Cây tróc bạc (Syngonium 

Podophyllum Confetti) giá thể peat moss + xơ dừa tỷ lệ 1:1. 

60.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xây dựng 

phương pháp định 

lượng, định tính vi 

khuẩn Bacillus 

Subtilis trong phân 

bón vi sinh. 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

TS. Đặng 

Thị Thanh 

Tâm 

Mục đích: Xây dựng được phương pháp xác định mật độ vi khuẩn Bacillus subtilis 

trong phân bón vi sinh.  

Phương pháp: Xây dựng hồ sơ hình thái và sinh hóa trên chủng Bacillus subtilis. 

Sử dụng gen chỉ với trình tự gen Endoglucanase (mồi EN1) kết hợp với trình tự 

gen 16S rRNA (mồi B.sub Common) để xác định sự có mặt của vi khuẩn Bacillus 

subtilis trong phân bón vi sinh.  

Kết quả: Xác định được vi khuẩn Bacillus subtilis sinh trưởng trên môi trường NA 

ở 37oC. Mồi EN1 kết hợp với mồi B.sub Common có thể phân biệt được Bacillus 

subtilis. Xây dựng được phương pháp xác định sự có mặt và mật độ của vi khuẩn 

Bacillus subtilis trong phân bón vi sinh. . 

61.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

dịch chiết thực vật lên 

sâu non sâu xanh 

bướm trắng (Pieris 

rapae L.) 

Nguyễn 

Thị Mai 

Hoa 

TS. Đặng 

Thị Thanh 

Tâm 

Mục đích: Đánh giá tác động của một số loại dịch chiết Xuyên tâm liền, Lá lốt, 

Thảo quả và Địa liền trong việc hạn chế sâu ăn lá và theo dõi sự ảnh hưởng của 

dịch chiết đến sự sinh trưởng của sâu non sâu xanh bướm trắng. 

Phương pháp: Theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của các loại dịch chiết thực vật đến 

hoạt động ăn lá của sâu non và khả năng sinh trưởng và phát triển của sâu non sâu 

xanh bướm trắng. 

Kết quả: Các loại dịch chiết Xuyên tâm liên, Địa liền và hỗn hợp dịch chiết Địa 

liền và thảo quả chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động ăn lá của sâu non sâu xanh 
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bướm trắng. Thử nghiệm trên dịch chiết lá lốt cho thấy có khả năng gây hạn chế 

sâu non ăn lá. 

62.  
Đại 

học 

Đánh giá tác dụng ức 

chế vi khuẩn và khảo 

sát hàm lượng 

polyphenol, 

hoạt tính chống oxy 

hóa các dịch chiết tinh 

dầu từ dược liệu cúc 

tần và xuyên tâm liên 

Phạm Thị 

Huế 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Mục đích: Đánh giá khả năng kháng khuẩn, xác định trong được dung môi chiết 

xuất có khả năng kháng khuẩn tốt nhất của từng dược liệu.Khảo sát hàm lượng 

polyphenol và hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết cây cúc tần và dịch chiết xuyên 

tâm liên. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp chiết suất dược liệu 

- Phương pháp chưng cất cuốn hơi nước tách chiết tinh dầu 

- Phương pháp tác dụng ức chế của các dịch chiết được liệu trên 9 vi khuẩn 

- Phương pháp xông hơi và khuếch tán tinh dầu 

- Sử dụng phương pháp Folin Cio-cautel để xác định hàm lượng polyphenol tổng 

số của dịch chiết. 

- Sử dụng phương pháp DPPH scavenging activity để xác định hoạt tính chống oxy 

hóa của dịch chiết. 

- Xác định hoạt tính oxy hoá bằng các phân tích sử dụng chất DPPH (1,1-diphenyl-

2-picrylhydrazyl), 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Dược liệu cúc tần dung môi methanolthích hợp cho kết quả đường kính vòng vô 

khuần lớn.Xuyên tâm liên có phổ kháng rộng, dụng môi thích họp nất là ethanol 

cho đường vòng vô khuẩn lớn nhất và thể hiện tính kháng trên cả chin chủng vi 
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khuẩn.Tình dầu cúc tần có hoạt tính kháng khuẩn.Dịch chiết các cây đều có chứa 

thành phần polyphenol và có hoạt tính chống oxy hóa. 

63.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xây dựng 

phương pháp định 

lượng, định tính vi 

khuẩn Bacillus 

subtilis trong phân 

bón vi sinh. 

Nguyễn 

Thị Hồng 

TS. Đặng 

Thị Thanh 

Tâm 

Mục đích:  

Xây dựng được phương pháp xác định mật độ vi khuẩn Bacillus subtilis trong phân 

bón vi sinh. 

Phương pháp:  

- Xây dựng hồ sơ đặc điểm hình thái, sinh hóa của vi khuẩn B. subtilis. 

- Sử dụng gen chỉ thị endoglucanase (mồi EN1) kết hợp với trình tự 16S rRNA 

(mồi B. sub Commom) xác định sự có mặt của vi khuẩn Bacillus subtilis trong 

phân bón vi sinh. 

Kết quả: 

- Xác định được môi trường đặc hiệu cho vi khuẩn Bacillus subtilis là NA, 37oC. 

- Việc đun nóng mẫu phân bón trước khi pha loãng dựa vào chất mang. 

- Mồi EN1 kết hợp với mồi B. sub Commom có thể phân biệt được B. subtilis. 

- Xây dựng được phương pháp xác định sự có mặt, mật độ vi khuẩn B. subtilis trên 

mẫu phân bón giả định và thực tế. 

64.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU TẠO 

RỄ BẤT ĐỊNH IN 

VITRO CÂY LẠC 

(ARACHIS 

HYPOGAEA L.) 

Chử Thị 

Thu 

Huyền 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

Phương pháp: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo rễ bất định in vitro 

cây lạc như vật liệu nuôi cấy, môi trường và điều kiện nuôi cấy. Mục tiêu: Cảm 

ứng thành công rễ bất định và xác định môi trường thích hợp cho việc tăng trưởng 

rễ bất định cây lạc. Kết quả: Trong ba loại vật liệu khảo sát gồm mô lá, đoạn thân 

và cuống lá, vật liệu mô lá lá thích hợp cho quá trình tạo rễ bất định cây lạc. Môi 
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trường và điều kiện nuôi cấy tối ưu để cảm rễ bất định từ mô lá cây lạc là MS bổ 

sung 10mg/l α-NAA + 30/g đường, đặt lá theo chiều mặt dưới lá tiếp xúc với môi 

trường và nuôi cấy ở điều kiện tối hoàn toàn. 

65.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của dịch chiết 

Bồ Hòn (Sapindus 

Mukorossi) lên sâu 

xanh bướm trắng 

(Pieris Papae L.) 

Đào Thị 

Vân Anh 

TS. Đặng 

Thị Thanh 

Tâm 

1. Mục đích của đề tài: Thử nghiệm tác động của dịch chiết Sapindus Mukorossi 

đến sâu xanh bướm trắng. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp chuẩn bị dịch chiết Bồ Hòn. 

Phương pháp nuôi sâu trên phòng thí nghiệm. 

Phương pháp trồng bắp cải. 

3. Kết quả nghiên cứu: 

Nghiên cứu đã xác định được tác động của dịch chiết Bồ hòn lên Sâu xanh bướm 

trắng như sau; 

- Dịch chiết Bồ hòn có tính độc đối với sâu xanh bướm trắng ở tất cả các nồng độ 

khảo sát (35000-350000 ppm). Tỷ lệ sâu chết tối đa ở nồng độ cao 35000 ppm là 

trên 80%. 

- Độc tính trong dịch chiết Bồ hòn làm sâu hoại tử các mô trên thân khi ăn và tiếp 

xúc, 

- Khi xử lý ở nồng độ thấp 17500 ppm thì tác động gây ngán ăn trên sâu không có 

sự khác biệt với đối chứng. Khi tăng nồng độ dịch chiết lên 35000 ppm thì thấy 

được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng. 
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66.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tác dụng 

ức chế vi khuẩn và 

đánh giá hàm lượng 

polyphenol, hoạt tính 

chống oxy hóa của 

dược liệu Ngưu Tất và 

Hoa Ngũ Sắc. 

Phạm Thị 

Thoan 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà 

Mục đích của đề tài:  

Xác định khả năng ức chế vi khuẩn của dịch chiết dược liệu Hoa Ngũ Sắc và Ngưu 

Tất, tinh dầu Hoa Ngũ Sắc trên 9 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis ATCC 6633; 

Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953; Pseudomonas aeruginosa ATCC 

9027; Staphylococcus aureus ATCC 25023; Staphylococcus aureus ATCC 25923; 

Escherichia coli ATCC 85922; Escherichia coli ATCC 35218; Escherichia coli 

ATCC 25922 và Salmonella ATCC 13311. Khảo sát hàm lượng polyphenol tổng 

số và hoạt tính chống oxi hóa của các dịch chiết dược liệu Ngưu Tất, Hoa Ngũ Sắc 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp chiết xuất cao dược liệu , phương pháp cất kéo hơi nước tách chiết 

tinh dầu Hoa Ngũ Sắc.  

- Phương pháp tác dụng ức chế của các dịch chiết dược liệu , tinh dầu Hoa Ngũ Sắc 

trên 9 vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán, xông hơi.  

- Phương pháp Folin Cio-cautel để xác định hàm lượng polyphenol tổng số của 

dịch chiết dược liệu Hoa Ngũ Sắc, Ngưu Tất.  

- Phương pháp DPPH scavenging activity để xác định hoạt tính chống oxy hóa của 

dịch chiết dược liệu. 

Kết luận : Dịch chiết Ngưu Tất methanol trên vi khuẩn G. philus ATCC 7953 cho 

đường kính vòng vô khuẩn cao nhất là 14.25mm tại nồng độ 2000mg/ml. Với dược 

liệu Hoa Ngũ Sắc, dịch chiết ethanol trên chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus 

(S. aureus) ATCC 25923 có kích thước đường kính vòng vô khuẩn là 6.76mm. 
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Nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn của tinh dầu hoa Ngũ Sắc, tinh dầu Hoa Ngũ 

Sắc không tác có dụng ức chế các chủng sử dụng trong nghiên cứu. Dịch chiết ở 

dung môi methanol và ethanol của 2 dược liệu đều thấy được có hàm lượng 

polyphenol và hoạt tính chống oxi hoá cao và cũng cho đường kính vòng vô khuẩn 

có kích thước lớn hơn so với 4 dung môi còn lại. 

67.  
Đại 

học 

Xây dựng quy trình 

nhân nhanh in vitro 

cây trầu bà lụa 

(Scindapsus pictus 

‘Exotica’) 

Hoàng Thị 

Chung 

TS. Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

Mục đích của đề tài:  

Xây dựng được quy trình tối ưu nhất để nhân giống in vitro cây Trầu bà lụa cho 

chất lượng ổn định, hệ số nhân cao. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nuôi cấy mô 

- Phương pháp thí nghiệm 

- Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả nghiên cứu: Môi trường MS + 1,0 mg/l BA + 0,6 mg/l IAA + 6 g/l agar + 

30 g/l sacrose là môi trường phù hợp nhất cho nhân nhanh chồi cây Trầu bà lụa với 

số chồi trung bình là 3,77 chồi/mẫu và chiều cao chồi trung bình 1,27 cm. Môi 

trường bổ sung α-NAA không thích hợp cho sự nhân nhanh cây Trầu bà lụa.  

Môi trường ra rễ phù hợp nhất là môi trường MS + 1,0 mg/l IBA + 6 g/l agar + 30 

g/l sucrose với số rễ trung bình đạt 4,13 rễ/cây và chiều dài rễ trung bình đạt 3,81 

cm.  

Ở thí nghiệm thích nghi vườn ươm, giá thể phù hợp nhất là peat moss + xơ dừa 
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(1:1) với tỷ lệ sống là 97%, số lá trung bình đạt 1,83 lá/cây và chiều cao cây trung 

bình đạt 2,51 cm. 

68.  
Đại 

học 

Khảo sát đặc điểm 

sinh học và đánh giá 

tiềm năng ứng dụng 

của một số chủng 

giống VSV nội sinh 

cây khoai tây 

Đặng Thị 

Phương 

Thảo 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

Mục đích của đề tài: 

Khảo sát đặc điểm sinh học và đánh giá tiềm năng ứng dụng của một số chủng 

giống VSV nội sinh cây khoai tây 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Khả năng cố định đạm bằng phương pháp indophenol blue  

- Khả năng phân giải lân bằng phương pháp cấy chấm điểm trên môi trường 

pikovskaya 

- Khả năng sinh tổng hợp IAA bằng phương pháp đo độ hấp thụ quang (OD530 

nm) trên máy quang phổ với thuốc thử salkowki 

- Phương pháp nuôi vi khuẩn trên môi trường LB 

- Phương pháp bổ sung chủng giống VSV 

- Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật  

Kết quả nghiên cứu: 

- Đã khảo sát 14 chủng giống VSV trong đó có 100 % chủng giống VSV có khả 

năng cố định đạm cũng như sinh tổng hợp IAA, 5 chủng có khả năng phân giải lân 

khó tan . 

- Đã khảo sát 14 chủng giống VSV tới sự kích thích nảy mầm của hạt kết quả có 9, 

6, 2 chủng giống VSV kích thích nảy mầm trên cây cải ngọt, cải cúc, rau mùi. 

- Hầu hết các chủng VSV đều làm tăng về các chỉ tiêu chiều cao cây, số lá/ thân, 
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khối lượng lá, chiều dài rễ , khối lượng tươi, khối lượng khô của cây khoai tây in 

vitro. 

69.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm sinh học 

của các chủng xạ 

khuẩn nội sinh cây 

Trinh nữ hoàng cung 

(Crinum latifolium L.) 

có khả năng đối kháng 

nấm Phomopsis sp. 

UM254 gây bệnh thối 

quả xoài 

Trần Thị 

Hồng Điệp 

ThS. 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Mục đích của đề tài: Phân lập được chủng xạ khuẩn nội sinh từ cây có khả năng đối 

kháng nấm Phomopsis sp. UM254 gây bệnh thối trên xoài và nghiên cứu đặc điểm 

sinh học của các chủng xạ khuẩn đối kháng 

Phương pháp nghiên cứu: Thu thập và xử lý mẫu; Phương pháp xử lý bề mặt mẫu 

và phân lập các chủng xạ khuẩn nội sinh; Phương pháp đồng nuôi cấy; Phương 

pháp đánh giá đặc điểm hình thái của xạ khuẩn đối kháng; Khảo sát ảnh hưởng của 

một số điều kiện nuôi cấy đến sự phát triển của xạ khuẩn; Đánh giá đặc điểm sinh 

hóa của xạ khuẩn đối kháng; Định danh chủng xạ khuẩn đối kháng tiềm năng dựa 

trên giải trình tự gen 16S rRNA. 

Kết quả nghiên cứu: Phân lập được 6 chủng xạ khuẩn nội sinh, tuyển chọn được 

hai chủng xạ khuẩn đối kháng nấm Phomopsis sp. UM254 tiềm năng là HN04 và 

HN05 với hiệu lực ức chế lần lượt là 62,50 % và 70,00%. Đã nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học của hai chủng HN04 và HN05: Hai chủng HN04 và HN05 phát 

triển tốt trên nhiều loại môi trường trong đó có môi trường Gause I, nhiệt độ thích 

hợp từ 25-40oC, pH 6-7, có khả năng chịu mặn ở mức trung bình. Đồng hóa tốt 

nguồn Nitơ là Meat extract và Peptone. Đồng hóa tốt các nguồn Carbon là D-

xylose, Fructose, Dextrin. Có khả năng sinh chất kích thích sinh trưởng IAA. Có 

khả năng sinh enzyme ngoại bào Cellulase, Amylase, Protease. Chủng HN04 có 
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khả năng sinh chất kháng sinh thuộc nhóm anthracycline. Chủng HN05 có thể là 

loài Streptomyces ardesiacus. 

70.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm của 

chủng xạ khuẩn đối 

kháng với nấm gây 

bệnh thối đỏ trên cây 

mía 

Nguyễn 

Thị Huyền 

ThS. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

Mục tiêu: Phân lập, nghiên cứu một số đặc điểm của xạ khuẩn có khả năng kháng 

nấm gây bệnh thối đỏ trên cây mía ở khu vực Hà Nội. 

Phương pháp:Thu thập và xử lý mẫu, Phân lập nấm gây bệnh, Gây bệnh nhân tạo, 

Phân lập xạ khuẩn, Sàng lọc xạ khuẩn đối kháng, Nghiên cứu đặc điểm sinh học 

xủa xạ khuẩn. 

Kết quả nghiên cứu: 

- Phân lập được 5 chủng nấm (TĐ11, TĐ12, TĐ22, TĐ23, TĐ31) là tác nhân gây 

bệnh thối đỏ trên cây mía.  

- Phân lập được 18 chủng xạ khuẩn, 5 chủng thể hiện khả năng đối kháng với 

chủng nấm TĐ31 gây bệnh thối đỏ mía. Chủng X6 có tỉ lệ đối kháng cao nhất đạt 

61,43%.  

- Xạ khuẩn X6 có thể phân giải protein, thích hợp sinh trưởng ở 30oC; pH7 - pH10, 

khả năng chịu mặn 3%; thích hợp nhất với nguồn Các bon là Lactose, Maltose; 

nguồn Ni tơ là KNO3. 

- Xạ khuẩn X7 có khả năng sinh cellulase, sinh trưởng tốt nhất ở 30oC; pH6 - 

pH12; khả năng chịu mặn 5%; thích hợp nhất với nguồn Các bon là Maltose và 

Sucrose; nguồn Ni tơ là Pepton. 
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71.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

vi khuẩn vùng rễ đối 

kháng với vi khuẩn 

gây bệnh đốm đen 

trên cây cà chua 

Nguyễn 

Thị Mai 

Huyền 

ThS. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

Mục tiêu: phân lập được chủng vi khuẩn gây bệnh đốm đen trên cà chua; tuyển 

chọn, sàng lọc vi khuẩn vùng rễ đối kháng vi khuẩn gây bệnh, nghiên cứu yếu tố 

môi trường ảnh hưởng đến mật độ vi khuẩn; 

Phương pháp: phân lập vi khuẩn gây bệnh+ vi khuẩn vùng rễ cây cà chua; tái lây 

nhiễm; xác định hoạt tính đối kháng; nghiên cứu đặc điểm sinh lí sinh hóa, đặc 

diderm hình thái của các chủng gây bệnh và đối kháng; nghiên cứu yếu tố môi 

trường( nhiệt độ, pH, muối, môi trường) đến sinh trưởng mật độ. 

Kết quả: phân lập được 05 chủng vi khuẩn có đặc điểm hình thái khuẩn lạc giống 

Xanthomonas vesicatoria; phân lập 24 chủng vi khuẩn vùng rễ; GL02 là chủng gây 

bệnh; 03 chủng đối kháng: HD05, HD23, HD24; kết quả nghiên cứu ảnh hưởng 

của các điều kiện tới mật độ vi khuẩn, 

tôi kết luận rằng: 03 chủng vi khuẩn đối kháng chịu được nhiệt độ nghiên cứu từ 

30°C – 45°C; dải pH thích hợp từ 6 – 8 đối với chủng vi khuẩn HD23, HD24; pH 

= 7 thích hợp cho sự phát triển của chủng vi khuẩn HD05; dải nồng độ muối vi 

khuẩn có thể sinh trưởng tốt từ 5% - 10 %; cả 3 chủng vi khuẩn đều phát triển tốt 

trên môi trường SPA và King’s B. 

72.  
Đại 

học 
    

73.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

và định  

danh một số chủng vi 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

1. Mục tiêu: Phân lập, tuyển chọn và định danh một số chủng vi khuẩn phân giải 

kẽm từ đất vùng rễ lúa và phân tích ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn này đến tỷ 

lệ nảy mầm, khả năng sinh trưởng và sinh khối của cây lúa. 
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khuẩn  

có khả năng phân giải 

kẽm  

và kích thích sinh 

trưởng  

thực vật từ đất vùng rễ 

lúa. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải kẽm.  

Khảo sát khả năng phân giải phosphate, sinh Indole acetic acid (IAA), sinh 

Siderophore. 

Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy, các nguồn cơ chất khác nhau 

đến khả năng phân giải kẽm của các chủng vi khuẩn. 

Đánh giá ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn tuyển chọn đến khả năng nảy mầm, 

sinh trưởng và sinh khối cây lúa. 

Phương pháp xác định đặc điểm hình thái và đặc tính sinh học của các chủng vi 

khuẩn. 

Định danh một số chủng vi khuẩn tuyển chọn bằng phương pháp giải trình tự đoạn 

nucleotide 16S rRNA. 

3. Kết quả nghiên cứu: 

Năm chủng vi khuẩn HZ 1.1, HZ 2.11, HZ 3.6, HZ 4.2 và HZ6.9 được tuyển chọn 

có khả năng phân giải kẽm tốt nhất. Đồng thời, năm chủng vi khuẩn này còn có khả 

năng phân giải phosphate, sinh tổng hợp IAA và sinh Siderophore. 

Điều kiện tối ưu để các chủng vi khuẩn này phân giải kẽm tốt nhất trong môi 

trường ZnSB ở 30 oC tại dải pH 6 – 7 sau 20 ngày nuôi cấy, sử dụng tốt các nguồn 

carbon: glucose, lactose và nguồn nitơ: (NH4)2SO4, peptone. 

Chủng vi khuẩn HZ 4.2 có có khả năng làm tăng tỷ lệ nảy mầm tốt nhất (98,67%), 

các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh khối giống lúa TBR225 tốt nhất sau 20 ngày theo 
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dõi. 

Kết hợp nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, hoá sinh và so sánh, phân tích trình tự 

nucleotide 16S rRNA và đặt tên năm chủng vi khuẩn HZ 1.1, HZ 2.11, HZ 3.6, HZ 

4.2 và HZ 6.9 lần lượt là Klebsiella pneumoniae HZ 1.1, Acinetobacter sp. HZ 

2.11, Cytobacillus firmus HZ 3.6, Pseudomonas flourescens HZ 4.2, Klebsiella 

pneumoniae HZ 6.9. 

4. Kết luận: Tuyển chọn được năm chủng vi khuẩn HZ 1.1, HZ 2.11, HZ 3.6, HZ 

4.2 và HZ 6.9 có khả năng phân giải kẽm tốt nhất trong tổng số 26 chủng phân giải 

kẽm đã phân lập. Trong tổng số năm chủng vi khuẩn tuyển chọn, chủng vi khuẩn 

HZ 4.2 có các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh khối giống lúa TBR225 tốt nhất sau 20 

ngày theo dõi. 

74.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

và nghiên cứu đặc 

tính sinh học của các 

chủng vi khuẩn có khả 

năng đối kháng với 

nấm Sclerotium 

Rolfsii gây bệnh thối 

gốc lạc 

Nguyễn 

Khánh Ly 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

I. Mục tiêu 

Tuyển chọn và đánh giá đặc tính sinh học của 1 số chủng vi khuẩn có khả năng đối 

kháng chủng nấm S. rolfsii 

II. Phương pháp nghiên cứu  

- Phân lập, khảo sát khả năng đối kháng nấm của các chủng vi khuẩn đã phân lập 

- Đánh giá ảnh hưởng dịch nuôi cấy vi khuẩn đến sự phát triển của nấm 

- Xác định một số đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn được tuyển chọn  

III. Kết quả nghiên cứu 

1. Phân lập được 57 chủng vi khuẩn có màu sắc, hình thái khuẩn lạc đa dạng  

2. Sàng lọc đối kháng trong tổng 72 chủng vi khuẩn có 12 chủng có khả năng đối 
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kháng nấm bệnh. Trong đó có 3 chủng có khả năng đối kháng mạnh với chủng nấm 

kiểm định S. rolfsii (40,78-52,77%) 

3. Khảo sát khả năng ức chế của dịch nuôi vi khuẩn H14 với nấm kiểm định ở đĩa 

đối chứng, % đối kháng dao động từ 68,89% (1:50) - 81,11% (1:10) 

4. Ba chủng vi khuẩn tuyển chọn: H5, CG1, H14 đều là trực khuẩn gram dương, có 

khả năng di động, có hoạt tính với enzyme catalase; có khả năng chuyển hóa 

glucose, sản sinh và duy trì các acid bền trong quá trình lên men glucose; có khả 

năng chuyển hóa glucose thành acetoin. Trong đó, chủng H14 còn có khả năng sử 

dụng citrate, khử nitrate và sinh enzyme chitinase, cellulase. 

75.  
Đại 

học 

Sàng lọc và tuyển 

chọn các chủng xạ 

khuẩn có khả năng đối 

kháng nấm Fusarium 

oxysporum gây bệnh 

trên cây Cà phê. 

Nguyễn 

Lan Nhi 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Mục đích của đề tài: • Sàng lọc và tuyển chọn, khảo sát một số đặc điểm của các 

chủng xạ có khả năng đối kháng với nấm Fusarium oxysporum. • Nghiên cứu ảnh 

hưởng của các điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh trưởng và đối kháng với nấm 

Fusarium oxysporum của các chủng xạ khuẩn được chọn. Phương pháp nghiên 

cứu: Khảo sát khả năng kháng nấm của các chủng xạ khuẩn. Bảo quản giống. 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh lý, sinh hóa của chủng xạ khuẩn 

tuyển chọn. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng kháng 

nấm của chủng xạ khuẩn tuyển chọn. Kết quả nghiên cứu: Từ 16 chủng xạ khuẩn 

được thu nhận từ bộ sưu tập của Bộ môn Công nghệ Vi sinh, đã tuyển chọn được 2 

chủng xạ khuẩn, trong đó, XK16 có khả năng đối kháng với các chủng nấm gây 

bệnh Fusarium oxysporum 2, Fusarium oxysporum 3; chủng XK88H có khả năng 

đối kháng với chủng nấm Fusarium oxysporum 1. - XK88H sinh trưởng tốt ở nhiệt 
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độ 30℃-35℃, pH 7–8, chịu được độ mặn đến 3%, sử dụng tốt các nguồn carbon: 

Dextrin, các nguồn nitơ: Peptone, Cao thịt. - Chủng XK16 sinh trưởng tốt ở nhiệt 

độ 35℃, pH 6 – 7, chịu được độ mặn đến 7%, sử dụng tốt các nguồn carbon: 

Dextrin; các nguồn nitơ: Peptone, Cao thịt và có khả năng sinh enzyme ngoại bào: 

cellulase, xenlulase và amylase. - Kết quả so sánh và phân tích trình tự nucleotide 

16S rRNA của chủng xạ khuẩn XK16 với trình tự nucleotide trên GenBank cho 

thấy chủng xạ khuẩn này có quan hệ họ hàng gần gũi với chủng Streptomyces 

krainskii RSU51 với sự giống nhau về trình tự là 98.22%. Vì vậy, tôi đặt tên cho 

chủng XK16 là: Streptomyces krainskii XK16. 

76.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

và nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học của 

chủng xạ khuẩn có 

khả năng đối kháng 

với nấm Sclerotium 

rolfsii gây bệnh thối 

gốc mốc trắng trên 

cây lạc 

Tạ Hà 

Trang 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích của đề tài: Phân lập các chủng nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối mốc 

trắng trên cây lạc, tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của chủng 

xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm bệnh. 

Phương pháp: Xác định nấm S. rolfsii gây bệnh thối gốc lạc, sàng lọc khả năng 

kháng nấm của các chủng xạ khuẩn phân lập và nghiên cứu một số đặc điểm sinh 

học. 

Kết quả: Phân lập được 17 chủng nấm gây bệnh thối gốc lạc và 25 chủng xạ khuẩn, 

trong đó chủng xạ khuẩn TB25 có khả năng đối kháng với nấm bệnh cao nhất với 

46.11%. Các điều kiện thích hợp đến sinh trưởng của chủng TB25 bao gồm: 30-

35oC, pH=7 – pH=9, %NaCl từ 0 – 1% và có khả năng sinh các enzyme ngoại bào. 
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77.  
Đại 

học 

Khảo sát một số đặc 

điểm  

sinh hóa và khả năng 

đối  

kháng nấm bệnh của 

chủng  

vi khuẩn phân lập từ 

đất rễ 

Phaṃ Thi ̣ 

Viêṭ Trinh 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Mục đích của đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý – sinh hóa và ảnh hưởng 

của điều kiện nuôi cấy đến khả năng đối kháng nấm của chủng vi khuẩn tuyển 

chọn. 

Phương pháp: khảo sát một số đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh lý, sinh hóa và 

khả năng đối kháng của chủng vi khuẩn tuyển chọn.  

Kết quả: chủng vi khuẩn B.amyloliquefaciens MT10 có dạng gram dương, trực 

khuẩn ngắn, có khả năng sinh catalase, di động, citrate, khử nitrate. có khả năng 

đối kháng với 4 chủng nấm Trichoderma sp., Diaporthe sp,, Magnaporthe grisea, 

Corynespora cassiicola ở 30 o C  

sau 7 ngày nuôi cấy trong dải pH từ 6-8 , có khả năng đối kháng tốt khi sử dụng 

nguồn carbon là glucose với hiệu suất trên 55%. 

78.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

và đánh giá vi khuẩn 

có khả năng cố định 

nitơ từ đất vùng rễ cây 

lúa (oryza sativa L.) 

Dương 

Thùy 

Trang 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Mục đích của đề tài: 

- Phân lập và tuyển chọn được các dòng vi khuẩn cố định nitơ từ đất vùng rễ cây 

lúa trên địa bàn hai xã Phượng Cách và Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. 

- Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng tới khả năng cố định N2 của các chủng vi 

khuẩn đã phân lập được. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Thu thập mẫu (de Souza et al., 2013) 

- Phân lập và nuôi cấy vi khuẩn (Cao Ngọc Điệp, 2014) 

- Định lượng Nitơ ở những dòng vi khuẩn phân lập được bằng phương pháp 

indolphenol blue theo công thức của Solarzano (1969). 
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- Định lượng IAA sinh ra bằng thuốc thử Salkowski (Glick and Dessaux, 1995) 

- Khả năng phân giải phosphate khó tan (Nautiyal, 1999) 

- Khả năng phân giải Kẽm khó tan (Fasim et al., 2002) 

Kết quả nghiên cứu: 

- Đã phân lập được các dòng vi khuẩn có khả năng cố định nitơ, định lượng và 

chọn ra những dòng vi khuẩn cố định tiềm năng, nghiên cứu một số đặc điểm hóa 

sinh của chúng 

- Đã nghiên cứu một số ảnh hưởng đến khả năng cố định nitơ, khả năng sinh IAA, 

phân giải phophat, kẽm. 

79.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của điều kiện 

nuôi cấy đến sinh 

trưởng của chủng xạ 

khuẩn 23 có khả năng 

kháng nấm Fusarium 

oxysporum gây bệnh 

Panama trên Chuối. 

Lò Trang 

Nhung 

ThS. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

Mục đích: Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự sinh trưởng của chủng xạ 

khuẩn 23 có khả năng kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh Panama trên 

chuối. Phương pháp: xác định sinh khôi khô, xác định mật độ xạ khuẩn, ảnh hưởng 

của môi trường lên men, ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy. Kết quả: MT3 là môi 

trường thích hợp nhất đối với sự sinh trưởng và phát triển của chủng xạ 23. Xạ 

khuẩn 23 sinh trưởng tối ưu tại nồng độ pH = 7. Tinh bột và cao nấm men là nguồn 

cung cấp carbon và nitơ thích hợp với sinh trưởng của chủng xạ khuẩn 23.Các điều 

kiện nuôi cấy với độ thông khí 25%, thời gian nuôi cấy 132 giờ và tỷ lệ tiếp giống 

là 6% tối ưu với sinh trưởng của chủng xạ khuẩn 23. 

80.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

chủng xạ khuẩn đối 

kháng nấm 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

ThS. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

Mục đích: Tuyển chọn chủng xạ khuẩn đối kháng nấm Colletotrichum 

gloeosprioides, ảnh hưởng điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng của xạ khuẩn tuyển 

chọn Phương pháp: phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân lập xạ khuẩn, sàng 
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Colletotrichum 

gloeosporioides từ đất 

vùng rễ cây nha đam. 

lọc các chủng xạ khuẩn đối kháng nấm, nghiên cứu các điều kiện nhiệt độ, pH, 

NaCl, đồng hóa nguồn cacbon, nguồn nitơ đến khả năng sinh trưởng của xạ khuẩn 

Kết quả: Phân lập được 28 chủng xạ khuẩn trong đó có 2 chủng xạ khuẩn Đ9 và 

Đ11 đối kháng nấm, xạ khuẩn sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 30 °C, pH 6 - pH 10, NaCl 

0 - 3%, Nguồn đường Detrin, succrose, tinh bột, nguồn nitơ KNO3, NaNO3. Khi 

nuôi trong các môi trường khác nhau chủng xạ khuẩn Đ9 đối kháng nấm trong môi 

trường ISP 7. 

81.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

một số chủng vi nấm 

có khả năng đối kháng 

với nấm Sclerotium 

rolfsii gây bệnh thối 

gốc lạc 

Vũ Thị 

Huế 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

1.Mục đích của đề tài:  

Phân lập, tuyển chọn được các chủng vi nấm có khả năng đối kháng với nấm 

Sclerotium rolfsii từ đất trồng lạc. Xác định được các đặc điểm sinh học của  và 

đánh giá đặc điểm sinh hóa của các chủng nấm tuyển chọn. 

2.Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp phân lập theo Kumar et al. (2012). 

Phương pháp làm thuần và giữ giống nấm theo Nguyễn Lân Dũng et al. (2007). 

Phương pháp đồng nuôi cấy theo Seiketov (1982), Bradshaw-Smith et al. (1991). 

Phương pháp khả năng sinh enzyme ngoại bào theo Berdy (1974). 

3. Kết quả nghiên cứu: 

Phân lập được 12 chủng vi nấm từ các mẫu đất trồng lạc thu thập tại Gia Lâm, Hà 

Nội và Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 

Qua sàng lọc, tuyển chọn được 2 chủng vi nấm đối kháng mạnh với nấm 

Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc trên cây lạc với tỉ lệ kháng nấm là 66% (Đ2) 
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và 69% (VP2). 

Cả hai chủng Đ2 và VP2 đều mang hình thái của Trichoderma sp. 

Cả hai chủng đều sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 30oC, sinh trưởng tốt nhất ở môi 

trường PDA và phát triển tốt từ pH5 đến pH6. Tuy nhiên chủng vi nấm VP2 có khả 

năng sinh trưởng mạnh hơn cũng như khả năng ức chế cao nhất trong các chủng 

nấm phân lập được từ đất trồng lạc. 

4. Kết luận: Một số chủng vi nấm được phân lập từ đất trồng lạc có khả năng đối 

kháng với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc lạc. 

82.  
Đại 

học 

Đánh giá sinh trưởng,  

phát triển của các 

dòng hoa lily vụ  

Đông-Xuân năm 

2021-2022. 

Trần Thị 

Vân Anh 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

TS. Nguyễn 

Xuân 

Trường 

Muc̣ đićh chińh: Đánh giá sinh trưởng, phát triển các dòng hoa Lily thi ́nghiêṃ 

nhằm giữ giống và làm hoa thương phẩm. 

Phương pháp: Theo dõi quan sát sư ̣phát triển, sinh trưởng các dòng thi ́nghiêṃ 

bằng phương pháp đo đếm. Số liêụ thô đươc̣ thu từ thời điểm cây moc̣ mầm cho và 

giai đoaṇ 45 ngày, 60 ngày, đến khi ra hoa. Số liêụ se ̃xử lý bằng phần mềm 

Microsofl Excel và phần mềm xử lý thống kê Infostat 2020.  

Kết quả: Kết quả thu đươc̣ 12 dòng thi ́nghiêṃ đều cho sư ̣sinh trưởng và phát triển 

không có sư ̣khác biêṭ quá lớn. Dòng sinh trưởng phát triển mạnh là AeJul, 94, 142, 

MT, 82, Huiswit. Từ kết quả trên đưa ra kết luâṇ những dòng nổi bâṭ se ̃đươc̣ giữ 

giống và trồng thi ́nghiêṃ vào những năm tiếp theo. 

83.  
Đại 

học 
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84.  
Đại 

học 

Nghiên cứu lựa chọn  

chủng vi khuẩn có khả 

năng  

phân hủy lignin trong  

phụ phẩm sau thu 

hoạch 

nhãn 

Lê Văn 

Bắc 

ThS. Trịnh 

Thị Thu 

Thủy 

Mục đích của đề tài: 

Lựa chọn được chủng vi khuẩn có khả năng phân giải tốt lignin trong phụ phẩm 

sau thu hoạch nhãn. 

Phương pháp nghiên cứu: 

1. Phương pháp sàng lọc và đánh giá hoạt tính, hoạt độ lignin peroxidase (Sabiha 

Naz & Cs., 2015; Sigma). 

2. Phương pháp định danh các chủng vi khuẩn (Andreou, 2013; Dos Santos & cs, 

2019). 

3. Khảo sát nhiệt độ, pH thích hợp cho sự phát triển của vi khuẩn trên các nguồn 

nguyên liệu khác nhau (Subhashree Rath & Cs, 2022). 

4. Phương pháp xác định hàm lượng lignin, cellulose và hemicellulose có trong phụ 

phẩm và đánh giá khả năng phân giải lignin của các chủng vi khuẩn (Nguyễn Quốc 

Việt, 2019; Nguyễn Bảo Châu, 2018). 

Kết quả nghiên cứu: 

- Từ 21 chủng vi khuẩn trong bộ sưu tập, tuyển chọn được 2 chủng R4 và D3.3 có 

hoạt tính LiP cao tương ứng: 36,11 U/L và 35,99 U/L.  

- Hai chủng được định danh lần lượt Klebsiella pneumoniae và Bacillus sp.  

- Các điều kiện thích hợp cho sự sinh trưởng của 2 chủng R4 và D3.3 trong các 

nguồn nguyên liệu khác nhau là pH 7 và nhiệt độ 40oC.  

- Khả năng phân giải lignin trong phụ phẩm của chủng R4 là 30,42% và khả năng 

phân giải cellulose và hemicellulose là 4,82%. 
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85.  
Đại 

học 

Khảo sát khả năng 

kháng bệnh mốc 

sương cà chua bằng 

chỉ thị phân tử DNA 

Nguyễn 

Thu Thảo 

TS. Phạm 

Thị Dung 

Mục đích:Phát hiện nguồn gen để phát hiện dòng giống cà chua có năng suất chất 

lượng tốt, có chứa gen kháng bệnh mốc sương phục vụ cho công tác chọn tạo 

giống.Phương pháp:Đánh giá các tính trạng nông sinh học quan trọng trên cây cà 

chua trồng ngoài đồng ruộng. Đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương 

(Phytophthora infestans) bằng cách lây nhiễm nhân tạo. Phát hiện gen kháng Ph2 

và Ph3 kháng bệnh mốc sương cà chua bằng chỉ thị phân tử DNA.Kết quả: Quả 

nghiên cứu đánh giá phát hiện gen kháng bệnh mốc sương bằng chỉ thị phân tử ở 

30 mẫu giống thì cho thấy hai mẫu giống có chứa gen Ph2 là 11 x 1315F2 và 

AVTO1219 CLN3241H-27 SD161103 -T3. Bằng lây nhiễm nhân tạo xác định 

được ba mẫu giống có khả năng kháng bệnh mốc sương AVTO1219 CLN3241H-

27 SD161103 -T3, 11 x 1315F2, 163-1TH. 

86.  
Đại 

học 

Đánh giá đa dạng di 

truyền một số giống 

ớt thu thập tại Quảng 

Nam và Gia Lai bằng 

chỉ thị ITS và rbcL 

Nguyễn 

Khánh 

Duyên 

ThS. Tống 

Văn Hải 

PGS. TS. 

Trần Đăng 

Khánh 

- Mục đích đề tài: Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ phân tử để xác định mối 

quan hệ di truyền của các giống/loài ớt bản địa phục vụ cho công tác phân loại, bảo 

tồn và chọn tạo giống.  

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp đánh giá đa dạng di truyền dựa vào chỉ 

thị vùng gene ITS/rbcL 

- Kết quả nghiên cứu: Qua kết quả nghiên cứu đã thu được 02 nhóm kết quả chính: 

(01) Tách chiết được thành công DNA tổng số, chạy PCR và tinh sạch các sản 

phẩm khuếch đại. 

(02) Xác định được trình tự vùng gene ITS/rbcL của 25 mẫu ớt nghiên cứu thu thập 

tại Quảng Nam và Gia Lai. Từ kết quả giải trình tự đã phân 25 mẫu ớt thành hai 
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nhóm ớt có quan hệ di truyền gần nhau, phản ánh được đa dạng di truyền giữa các 

mẫu giống ớt. 

87.  
Đại 

học 

Kiểm tra và xác định 

mật độ nấm men 

Saccharomyces 

cerevisiae trong một 

số mẫu phân bón vi 

sinh. 

Lưu Quế 

Anh 

TS. Lê Đức 

Thảo 

ThS.Nguyễn 

Quốc Trung 

Mục đích của đề tài: 

-Phát hiện và định lượng nấm men Saccharomyces cerevisiae trong một số mẫu 

phân bón vi sinh. 

Phương pháp nghiên cứu:  

-Phân lập và tách dòng nấm men từ các mẫu thu phân bón thu được. Sau đó tách 

chiết DNA -> khuếch đại trình tự ITS bằng phản ứng PCR và kết quả PCR sẽ được 

gửi đi giải trình tự, phân tích đối chiếu Blast trên NCBI.  

-Đếm các tản nấm để xác định lượng và áp dụng công thức để tính mật đọ nấm 

men. 

Kết quả nghiên cứu:  

-Đã phân lập được 5 chủng nấm men và cho thấy chủng ở mẫu SC2, SC3, SC4, 

SC5 đều thuộc nấm men Saccharomyces cerevisiae, còn mẫu SC1 không phải nấm 

men Saccharomyces cerevisiae mà thuộc nấm men Trichosporon sp. 

-Xác định được mật độ nấm men Saccharomyces cerevisiae có trong mẫu SC2 là 

3,8.10^8; SC3 là 2,73.10^8; SC4 là 1,23.10^8; SC5 là 1,46.10^8 

88.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo chế 

phẩm vi sinh xử lý 

phế phụ phẩm sau thu 

hoạch vải 

Nguyễn 

Thị Lan 

ThS. Trịnh 

Thị Thu 

Thủy 

Mục đích của đề tài: xác định được công thức tạo chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ 

phẩm sau thu hoạch vải. 

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp xác định hoạt tính, hoạt độ Cellulase, 

Lignin peroxidase (LiP); Phương pháp định tên chủng vi khuẩn bằng so sánh triǹh 
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tư ̣gene mã hóa vùng 16S rARN; Đánh giá khả năng phân hủy cellulose, lignin của 

các chủng vi khuẩn theo 2 cách: Bổ sung vi khuẩn và bổ sung enzyme và đống ủ; 

Xây dựng công thức đánh giá sự phân hủy phế phụ phẩm sau thu hoạch vải 

Kết quả: Đánh giá được 2 chủng có khả năng phân hủy Cellulose tốt nhất là EM1 

và DV2-1; 2 chủng có khả năng phân hủy Lignin tốt nhất là R4 và D3-3 với hoạt 

độ lần lượt là 66,27 (U/ml), 79,03 (U/ml), 36,11x10-3 (U/ml) và 35,99 x10-3 

(U/ml); Kết quả định danh cho thấy các chủng DV2-1, EM1, D3-3 thuộc chi 

Bacilus, chủng R4 thuộc chi Klebsiella; Đánh giá được sự phù hợp của các chủng 

cho thấy chủng DV2-1, EM1, R4 phù hợp với nguồn nguyên liệu sau thu hoạch 

vải. Chủng D3-3 không phù hợp với nguồn nguyên liệu; Xác định được thành phần 

chính của nguyên liệu sau thu hoạch vải có cellulose, lignin và hemicellulose; Xây 

dựng được công thức tạo chế phẩm vi sinh để xử lý nguồn phế phụ phẩm sau thu 

hoạch vải với khả năng tốt nhất là EM1 + DV2-1 phối trộn 10% tương ứng với tỉ lệ 

1:1 cho khả năng phân hủy cellulose, lignin tương ứng là 4,45% và 4,38%. 

89.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo vật 

liệu mang QTL9 liên 

quan đến cấu trúc 

bông lúa 

Hà Thị 

Phương 

Thảo 

ThS. Tống 

Văn Hải 

TS. Khổng 

Ngân Giang 

- Mục đích nghiên cứu 

Tạo nguồn vật liệu mang QTL9 liên quan đến cấu trúc bông lúa phục vụ công tác 

cải tiến năng suất các giống lúa chất lượng ở Việt Nam. 

- Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp lai: phương pháp cắt vỏ trấu truyền thống (IRRD) 

+ Chọn lọc cây mang gen QTL9 bằng chỉ thị phân tử CAPS (Phạm Thị Mai, 2020) 

- Kết quả nghiên cứu 
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+ Lai tạo được 5 cặp lai F1: CNC11 x QK10, ST25 x G189, Q5 x QK10, HV x 

QK10, Hẻo tía x ĐH12; 4 cặp lai BC1F1: BT7 x F1(NPT5), BT7KBL x F1(NB01), 

BT7 x F1(QK10), HP3 x F1(NPT5) và 1 cặp lai BC2F1 (BT7 x BC1F1(NPT5)) 

+ Kết quả đánh giá quần thể F1 (35 cây) bằng CTPT CAPS thu được 1 cây lai của 

cặp lai Hẻo tía x ĐH12. Với kết quả đánh giá quần thể BC1F1 (46 cây) bằng CTPT 

CAPS thu được 7 cây lai, trong đó có 2 cây của BT7 x F1(NPT5), 3 cây của 

BT7KBL x F1(NB01), 1 cây của BT7 x F1(QK10), 1 cây của HP3 x F1(NPT5). 

Đánh giá quần thể BC2F1 (BT7 x (BC1F1(NPT5)) (19 cây) bằng CTPT CAPS thu 

được 9 cây lai. 

90.  
Đại 

học 

Khảo sát nguồn gen 

khoai tây in vitro nhập 

nội kháng bệnh sương 

mai 

Phạm 

Đình 

Kiêm 

GS.TS. Phan 

Hữu Tôn 

Mục đích của đề tài: 

Xác định gen kháng bệnh sương mai trong cây khoai tây nhập nội in vitro bằng chỉ 

thị phân tử DNA ( R1, R3a ). Từ đó xác định được các mẫu giống khoai tây có đặc 

điểm sinh trưởng tốt và kháng bệnh sương mai phục vụ cho công tác chọn tạo 

giống. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Đánh giá các tính trạng nông sinh học quan trọng trên cây cà chua trồng ngoài 

đồng ruộng. Phát hiện gen kháng R1 và R3a kháng bệnh mốc sương cà chua bằng 

chỉ thị phân tử DNA.  

Kết quả nghiên cứu: 

Qua nghiên cứu đánh giá phát hiện gen kháng bệnh sương mai bằng chỉ thị phân tử 

ở 27 mẫu giống thì cho thấy có 13 mẫu giống khoai tây có chứa gen R1 gồm các 
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mẫu giống: KTNN01, KTNN02, KTNN03, KTNN05, KTNN06, KTNN08, 

KTNN11, KTNN15, KTNN16, KTNN20, KTNN21, KTNN22, KTNN23, 

KTNN25; có 13 mẫu giống khoai tây có chứa gen R3a gồm các mẫu 

giống:KTNN001, KTNN03, KTNN06, KTNN10, KTNN11, KTNN16, KTNN17, 

KTNN18, KTNN19, KTNN21. KTNN22, KTNN23, KTNN24; có cả hai gen R1 

và R3a bao gồm : KTNN001, KTNN03, KTNN06, KTNN11, KTNN16, KTNN21. 

KTNN22, KTNN23. 

91.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

kháng vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây 

bệnh phân trắng trên 

tôm của chế phẩm 

nano berberine 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

Mục đích: Xác định nồng độ nano berberine và thời gian tiếp xúc thích hợp cho 

việc ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh phân trắng trên tôm trong 

điều kiện in vitro và in vivo. Phương pháp: Đánh giá khả năng kháng vi khuẩn 

Vibrio parahaemolyticus gây bệnh phân trắng trên tôm của chế phẩm nano 

berberine bằng phương pháp đục lỗ thạch, phương pháp nuôi lỏng, phương pháp 

cấy trộn và phương pháp lây nhiễm trực tiếp trên tôm. Kết quả: Nano berberine có 

khả năng ức chế vi khuẩn V. parahaemolyticus ở tất cả các nồng độ. Và khả năng 

ức chế này phụ thuộc vào nồng độ và thời gian xử lý. Ảnh hưởng của thời gian xử 

lý nano berberine trong thí nghiệm thể hiện rõ nhất ở thí nghiệm cấy trộn trực tiếp 

với khả năng ức chế tăng vượt trội khi tăng thời gian xử lý. Do đó có thể sử dụng 

nồng độ nano berberine thấp mà vẫn có khả năng ức chế hiệu quả. 

92.  
Đại 

học 

Nghiên cứu bào chế 

tạo cao chiết Đông 

trùng hạ thảo có hàm 

Trần Thị 

Diễm 

Th.S. Phí 

Thị Cẩm 

Miện 

Mục đích: Tạo cao khô Đông trùng hạ thảo có hàm lượng hợp adenosine và 

cordycepin cao. Phương pháp: nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố vật lý và 

hoá học tới hiệu xuất tách chiết Đông trùng hạ thảo bằng phương pháp Soxhlet. 
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lượng hợp chất thứ 

cấp cao 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy tới chất lượng cao khô Đông trùng hạ 

thảo. Định lượng hợp chất adenosine và cordycepin bằng HPLC. Kết quả: Phương 

pháp chiết Soxhlet khi sử dụng dung môi chiết là ethanol 70% và thời gian chiết ly 

là 10 giờ là tối ưu nhất. Phương pháp sấy thăng hoa cho khối lượng cao khô hàm 

lượng adenosine và cordycepin cao. Định lượng cao khô sợi tươi Đông trùng hạ 

thảo cho hàm lượng adenosine và cordycepin cao 

93.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

kháng vi khuẩn 

Pectobacterium 

carotovorum gây bệnh 

thối nhũn trên táo 

bằng chế phẩm nano 

bạc 

Bùi Thị 

Thuỷ Tiên 

PGS. TS. 

Đồng Huy 

Giới 

1. Mục đích của đề tài: Nghiên cứu ứng dụng nano bạc trong bảo quản táo và 

phòng và trị bệnh thối nhũn trên táo do vi khuẩn Pectobacterium carotovorum gây 

ra. Xác định nồng độ nano bạc có khả năng kháng vi khuẩn Pectobacterium 

carotovorum tốt nhất trên quả táo. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp đục lỗ thạch theo Herreros et al. (2005). 

Phương pháp cấy trộn theo Lê Xuân Phương (2008). 

Phương pháp nuôi lỏng theo Nguyễn Lân Dũng (2008). 

Phương pháp lây nhiễm trực tiếp theo Dornelas E. và Salner A. (2012). 

3. Kết quả nghiên cứu: 

Ở thí nghiệm đục lỗ thạch, nồng độ nano bạc 200ppm cho vòng kháng khuẩn có 

kích thước lớn nhất và vòng kháng khuẩn ổn định theo thời gian. 

Ở thí nghiệm cấy trộn trực tiếp, nồng độ nano bạc cho hiệu suất ức chế hoàn toàn là 

10ppm ở tất cả các mốc thời gian xử lý, 8ppm cho hiệu quả ức chế trên 90% với 

thời gian xử lý từ 60 phút trở lên. 
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Ở thí nghiệm nuôi lỏng đo mật độ quang, nồng độ nano bạc cho hiệu quả ức chế 

hoàn toàn từ 6ppm trở lên. 

Ở thí nghiệm in vivo, chế phẩm nano bạc có khả năng phòng bệnh thối nhũn trên 

táo ở tất cả các nồng độ. Trong đó, nồng độ nano bạc cho hiệu quả phòng ngừa 

bệnh cao nhất là 50ppm. 

94. 1 
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số yếu 

tố đến nhân giống in 

vitro hoa Lily Sapa 

Phạm Thị 

Thanh 

Xuân 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

- Mục tiêu: Xác định được một số yếu tố thích hợp đến nhân giống in vitro cây lily 

Sapa 

- Phương pháp: Củ con in vitro L. poilanei được nghiên cứu thành công từ vảy củ 

và lá in vitro thông qua kết hợp các kỹ thuật hoặc chất điều tiết sinh trưởng thích 

hợp 

- Kết quả: Sau khi được khử trùng qua HgCl2 0,1% mẫu vảy củ có kích thước 

<3cm có tỉ lệ sống và tỉ lệ sống sạch sau là tốt nhất; Vảy củ 3-6cm có tỷ lệ tạo củ 

cao nhất, còn hệ số tạo củ cao nhất là vảy <3cm; Tỷ lệ tạo củ cao nhất ở mẫu vảy 

củ không cắt; Môi trường MS + ,3mg/l BA + 0,5mg/l NAA là tốt nhất cho tạo củ từ 

lá in vitro; Môi trường MS + 2pppm nano bạc + 1g/l THT là tốt nhất cho sự tạo rễ 

ở củ in vitro; củ có kích thước trung bình ó tỷ lệ số coa nhất, còn tỷ lệ nảy mầm coa 

nhất là ở củ có kích thước nhỏ nhất. 

95. 2 
Đại 

học 

Bước đầu xây dựng  

quy trình nhân nhanh 

giống cây hoa cúc 

Teddy  

Nguyễn 

Thị Vy 

PGS. TS. 

Đồng Huy 

Giới 

Mục tiêu: Xây dựng quy trình nhân nhanh giống cây hoa Cúc Teddy bằng nuôi cấy 

in vitro cho hệ số nhân cao trong thời gian ngắn, có thể cung cấp một lượng lớn 

giống cây trồng sạch bệnh, chất lượng tốt để phục vụ nhu cầu sản xuất. 

Phương pháp: Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, số liệu được xử lí bởi 
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(Chrysanthemum sp.)  

bằng phương pháp 

nuôi  

cấy in vitro 

Excel và chương trình Infostast 

kết quả: khử trùng cúc Teddy sử dụng HClO 5% và HgCl₂ 0,1% cho tỷ lệ mẫu sạch 

và tỷ lệ mẫu sạch phát sinh chồi lần lượt là 83,33%, 56,67% (HClO 5%) và 

76,67%, 50% (HgCl₂ 0,1%) trong 20 phút (HClO 5%) và 7 phút (HgCl₂ 0,1%), 

theo dõi sau 4 tuần cấy. 

Nhân nhanh, theo dõi sau 4 tuần: môi trường MS+ 8,0 g/l agar, 30g/l saccarose + 

0,4 mg/l BA cho hệ số nhân chồi cao nhất với 7,17 chồi/ mẫu, chiều cao chồi trung 

bình là 2,27cm; môi trường MS+ 8,0 g/l agar, 30g/l saccarose + 1,0 mg/l Kinetin 

cho hệ số nhân chồi là 6,33 chồi/ mẫu, chiều cao trung bình là 1,83cm; môi trường 

MS+ 8,0 g/l agar, 30g/l saccarose + 0,4 mg/L BA + (0-0,1)mg/L α- NAA không 

mang lại hiệu quả cho nhân nhanh chồi cúc.  

tạo cây hoàn chỉnh: môi trường MS+ 8,0 g/l agar, 30g/l saccarose + 0,2 mg/l IBA 

cho kết quả tốt nhất với số rễ trung bình là 19,73 và chiều dài rễ trung bình 2,92 

cm; môi trường MS+ 8,0 g/l agar, 30g/l saccarose + 0,2 mg/L α- NAA cho số rễ 

trung bình là 17,67 rễ, chiều dài rễ trung bình là 3,63cm; môi trường MS+ 8,0 g/l 

agar, 30g/l saccarose + 100 mg/L than hoạt tính cho số rễ trung bình là và chiều dài 

rễ trung bình lần lượt là 15,57 rễ và 5,40 cm. 

96.  
Đại 

học 

Phân lâp̣, tuyển choṇ 

chủng vi khuẩn lactic 

có khả năng sinh tổng 

hơp̣ Gamma – 

Chu Hồ 

Lan Anh 

TS. Nguyễn 

Thanh Hảo 

1. Mục đích của đề tài: Tuyển chọn được chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh 

tổng hợp GABA và có hoạt tính kháng khuẩn mạnh từ thưc̣ phẩm lên men nhằm 

ứng dụng lên men trên cám gaọ.  

2. Phương pháp nghiên cứu:  
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aminobutyric acid từ 

thưc̣ phẩm lên men và 

ứng duṇg trong lên 

men cám gaọ 

- Phương pháp thu thâp̣ mẫu theo Trần Ngoc̣ Đươc̣ và cs. (2013).  

- Phương pháp phân lâp̣ vi khuẩn lactic theo Oyetayo (2004).  

- Phương pháp bảo quản vi khuẩn trong môi trường MRS Agar theo Nguyễn Văn 

Thành và cs. (2013) và bảo quản trong Glycerol 20% theo Thwe et al. (2011).  

- Phương pháp xác điṇh đăc̣ điểm sinh hoc̣ của vi khuẩn lactic theo Bergey ‘s 

manual of systemactic bacteriology.  

- Phương pháp nuôi cấy nhằm kiểm tra khả năng sinh GABA của vi khuẩn lactic 

theo Mazur et al. (2011).  

- Phương pháp bố tri ́thi ́nghiêṃ lên men trên cám gaọ theo Sawangwan et al. 

(2021).  

- Phương pháp tách chiết GABA từ dic̣h lên men vi khuẩn lactic theo Mazur et al. 

(2011).  

- Phương pháp tách chiết GABA từ cám gaọ sau lên men theo Sawangwan et al. 

(2012).  

- Phương pháp sắc ký bản mỏng điṇh tińh GABA theo Kook & Cho (2013)  

- Phương pháp đo đô ̣hấp thu ̣quang xác điṇh hàm lươṇg GABA theo Karladee et 

al. (2012).  

- Phương pháp xác điṇh khả năng kháng vi sinh vâṭ kiểm điṇh theo Ngô Thi ̣ Ngoc̣ 

Trân và cs. (2015).  

- Phương pháp điṇh danh vi khuẩn lactic theo Ivanova et al. (2008).  

3. Kết quả nghiên cứu:  
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- Đã phân lâp̣ đươc̣ 25 chủng vi khuẩn lactic từ 6 mẫu thưc̣ phẩm lên men đươc̣ thu 

thâp̣ taị các chơ,̣ siêu thi ̣ trên điạ bàn thi ̣ trấn Trâu Quỳ, huyêṇ Gia Lâm, Hà Nôị 

trên môi trường MRS.  

- Sàng loc̣ đươc̣ 21/25 chủng vi khuẩn lactic (chiếm 84%) có khả năng sinh tổng 

hơp̣ GABA. Trong đó chủng DCI3.5 đươc̣ phân lâp̣ từ nước muối dưa cải và chủng 

KC4.5 đươc̣ phân lâp̣ từ kim chi đươc̣ phân lâp̣ từ mắm tôm là 2 chủng có tiềm 

năng sinh tổng hơp̣ GABA cao (2,474 mg/mL và 2,407 mg/mL) trong môi trường 

MRS có bổ sung 2% MSG (w/v).  

- Đánh giá khả năng kháng vi sinh vâṭ kiểm điṇh, chủng vi khuẩn DCI3.5 và chủng 

KC4.5 có khả năng kháng 4/7 chủng vi sinh vâṭ kiểm điṇh (chiếm 57,14) ở 3 mức 

đô ̣(kháng yếu, kháng trung biǹh và kháng maṇh).  

- Chủng KC4.5 có khả năng lên men trên cám gaọ tốt hơn so với chủng DCI3.5 ở 

điều kiêṇ nhiêṭ đô ̣45oC sau 48 giờ (3,965 mg/mL). Trong khi đó, chủng DCI3.5 có 

khả năng sinh GABA cao hơn khi đươc̣ lên men ở điều kiêṇ 37oC (3,197mg/mL).  

- Chủng DCI3.5 đươc̣ điṇh danh là Limosilactobacillus fermentum. Chủng KC4.5 

đươc̣ điṇh danh là loài Lactiplantibacillus plantarum.  

4. Kết luận: 21/25 chủng vi khuẩn lactic đươc̣ phân lâp̣ từ 06 loaị thưc̣ phẩm lên 

men cho thấy khả năng hiǹh thành GABA. Trong đó chủng DCI3.5 và KC4.5 cho 

thấy tiềm năng sinh tổng hơp̣ GABA từ cơ chất monosodium glutamate cao. Hai 

chủng này cũng cho thấy khả năng kháng 4/7 chủng vi sinh vâṭ kiểm điṇh. Chủng 

DCI3.5 và KC4.5 đều cho thấy khả năng hiǹh thành GABA khi tiến hành lên men 
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trên cám gaọ và đươc̣ điṇh danh là Limosilactobacillus fermentum và 

Lactiplantibacillus plantarum. 

97.  
Đại 

học 

Phân lâp̣, tuyển choṇ 

vi khuẩn lactic có khả 

năng sinh tổng hơp̣ 

Gamma – 

aminobutyric acid và 

khảo sát điều kiêṇ lên 

men trên cám gaọ 

Đào Thị 

Vân Anh 

TS. Hoàng 

Hải Hà 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

1. Mục đích của đề tài: Xác điṇh các chủng vi khuẩn lactic từ các sản phẩm lên 

men và men tiêu hóa đông khô có khả năng sinh tổng hơp̣ GABA cao. Đánh giá 

khả năng sinh GABA từ cám gaọ lên men bởi vi khuẩn lactic và điṇh danh chủng 

được tuyển choṇ. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp thu thâp̣ mẫu theo Trần Ngoc̣ Đươc̣ và cs. (2013). 

- Phương pháp phân lâp̣ vi khuẩn lactic theo Oyetayo (2004). 

- Phương pháp bảo quản vi khuẩn lactic trong môi trường MRS Agar theo Nguyễn 

Văn Thành và cs. (2013) có sư ̣thay đổi và phương pháp bảo quản trong Glycerol 

20% theo Thwe et al. (2011). 

- Phương pháp xác điṇh đăc̣ điểm sinh hoc̣ của vi khuẩn lactic theo Bergey ‘s 

manual of systemactic bacteriology. 

- Phương pháp nuôi cấy nhằm kiểm tra khả năng sinh GABA của vi khuẩn lactic 

theo Mazur et al. (2011). 

- Phương pháp bố tri ́thi ́nghiêṃ lên men trên cám gaọ theo Sawangwan et al. 

(2021). 

- Phương pháp tách chiết GABA từ dic̣h lên men vi khuẩn lactic theo Mazur et al. 

(2011). 

- Phương pháp tách chiết GABA từ cám gaọ sau lên men theo Sawangwan et al. 
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(2012). 

- Phương pháp sắc ký bản mỏng điṇh tińh GABA theo Kook & Cho (2013) 

- Phương pháp đo đô ̣hấp thu ̣quang xác điṇh hàm lươṇg GABA theo Karladee et 

al. (2012). 

- Phương pháp điṇh danh vi khuẩn lactic theo Ivanova et al. (2008). 

3. Kết quả nghiên cứu: 

- Đã phân lâp̣ đươc̣ 40 chủng vi khuẩn lactic từ 12 mẫu sản phẩm lên men và men 

tiêu hóa đông khô đươc̣ thu thâp̣ taị các chơ,̣ siêu thi ̣ và hiêụ thuốc tên điạ bàn thi ̣ 

trấn Trâu Quỳ, huyêṇ Gia Lâm, Hà Nôị trên môi trường MRS. Trong đó tỷ lê ̣vi 

khuẩn lactic đươc̣ phân lâp̣ từ kim chi là cao nhất, chiếm 27,5%. 

- Sàng loc̣ đươc̣ 33/40 chủng vi khuẩn lactic (chiếm 82,5%) có khả năng sinh tổng 

hơp̣ GABA. Cu ̣thể, chủng KC4.10 đươc̣ phân lâp̣ từ kim chi và chủng MT7.1 đươc̣ 

phân lâp̣ từ mắm tôm là 2 chủng có tiềm năng sinh tổng hơp̣ GABA cao với hàm 

lươṇg GABA lần lươṭ là 4,.792 mg/mLl và 2,.661 mg/mLl trong môi trường MRS 

có bổ sung 2% MSG (w/w). 

- Khảo sát khả năng sinh tổng hơp̣ GABA trên cám gaọ bởi 2 chủng vi khuẩn 

KC4.10 và MT7.1 cho thấy chủng MT7.1 có khả năng chuyển hóa cơ chất tốt hơn 

so với chủng KC4.10. Cu ̣thể, khi bổ sung 20% chủng giống MT7.1 và 2% MSG, 

hàm lươṇg GABA đaṭ cao nhất là 21,26 mg/100g (w/w). 

- Kết hơp̣ đăc̣ điểm đăc̣ điểm hiǹh thái, hiǹh daṇg tế bào, đăc̣ điểm sinh lý sinh hóa 

và kết quả giải triǹh tư ̣gen 16S rARN, chủng KC4.10 đươc̣ điṇh danh là 
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Levilactobacillus brevis. Chủng MT7.1 đươc̣ điṇh danh là Lactiplantibacillus 

plantarum. 

4. Kết luận: Các chủng vi khuẩn lactic đươc̣ phân lâp̣ từ các sản phẩm lên men và 

men tiêu hóa đông khô cho thấy tiềm năng chuyển hóa cơ chất monosodium 

glutamate thành GABA cao. Chủng MT7.1 cho thấy khả năng hiǹh thành GABA 

trên cám gaọ cao hơn so với chủng KC4.10 với hàm lươṇg GABA đaṭ 21,26 

mg/100g. Chủng MT7.1 đươc̣ điṇh danh là Lactiplantibacillus plantarum, chủng 

KC4.10 đươc̣ điṇh danh là Levilactobacillus brevis. 

98.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm của 

chủng xạ khuẩn đối 

kháng với nấm gây 

bệnh thối đỏ trên cây 

mía 

Nguyễn 

Thị Huyền 

ThS. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

-Mục đích của đề tài:Phân lập, nghiên cứu một số đặc điểm của xạ khuẩn có khả 

năng kháng nấm gâybệnh thối đỏ trên cây mía ở khu vực Hà Nội. 

-Phương pháp nghiên cứu: 

Thu thập và xử lý mẫu, Phân lập nấm gây bệnh, Gây bệnh nhân tạo, Phân lập xạ 

khuẩn, Sàng lọc xạ khuẩn đối kháng, Nghiên cứu đặc điểm sinh học xủa xạ khuẩn. 

-Kết quả nghiên cứu: 

Từ 3 mẫu mía phân lập được tổng cộng 5 chủng nấm (TĐ11, TĐ12, TĐ22,TĐ23, 

TĐ31) là tác nhân gây bệnh thối đỏ trên cây mía. 

Phân lập được tất cả 18 chủng xạ khuẩn từ đất vùng rễ mía, trong đó có 5 chủng thể 

hiện khả năng đối kháng mạnh đến trung bình đối với chủng nấm TĐ31 gây bệnh 

thối đỏ mía. Chủng xạ khuẩn X6 được xác định là có tỉ lệ đối kháng nấm TĐ31 cao 

nhất đạt 61,43%. 

Xạ khuẩn X6 có khả năng sinh sắc tố melanin, có khả năng phân giải protein, thích 
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hợp sinh trưởng ở 30oC trong khoảng pH7 đến pH10, khả năng chịu mặn 3%. 

Chủng X6 thích hợp nhất với nguồn Các bon là Lactose, Maltose; nguồn Nitơ là 

KNO3. 

Xạ khuẩn X7 có khả năng sinh enzyme ngoại bào cellulase, sinh trưởng tốt nhất ở 

30oC trong khoảng pH6 đến pH12, khả năng chịu mặn đến 5%. Xạ khuẩn X7 thích 

hợp nhất với nguồn Các bon là Maltose và Sucrose; nguồn Nitơ là Pepton. 

99.  
Đại 

học 

Nghiên cứu hoàn 

thiện quy trình nhân 

giống cây Môn rồng 

đỏ (Alocasia Cuprea) 

thông qua hệ thống 

nuôi cấy bán ngập 

chìm bình đôi 

Phùng Lê 

Hải 

PGS.TS 

Nguyễn 

Thanh Hải 

-Mục tiêu: so sánh hiệu suất vi nhân giống Alocsia Cuprea trên một số hệ thống 

nuôi cấy khác nhau trong quá trình nhân nhanh và thích nghi tại vườn ươm; tối ưu 

các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất vi nhân giống Alocasia Cuprea trên hệ thống 

thích nghi tại vườn ươm.  

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nhân nhanh, phương pháp tạo cây hoàn 

chỉnh, phương pháp thí nghiệm.  

- Kết quả: Nghiên cứu tối ưu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quá nhân giống trong 

hệ thống bán ngập chìm bình đôi cho kết quả thời gian ngâm 5 phút mỗi 4 giờ và 

lượng môi trường sử dụng cho mỗi mẫu cấy 60 ml/mẫu cấy là tối ưu. Kết quả tốt 

nhất khi sử dụng hệ thống nuôi cấy bán ngập chìm bình đôi với tỷ lệ ra rễ là 100% 

và số rễ trung bình của cây hoàn chỉnh đạt 9,97 rễ/cây; cây con từ hệ thống này 

thích nghi tại vườn ươm đạt tỷ lệ sống 97%, phát triển tốt khi đạt trung bình 4,03 

lá/cây; chiều cao trung bình đạt 5,22 cm sau 6 tuần. 
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100.  
Đại 

học 

“Nghiên cứu bệnh hại 

và biện pháp phòng 

trừ trên cây giảo cổ 

lam (Gynostemma 

pubescens (Gagnep.) 

C.Y.Wu. thuộc họ 

Bầu bí 

(Cucurbitaceae)) tại 

Tam Đảo – Vĩnh 

Phúc.” 

Phạm Thị 

Như 

Quỳnh 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích: Xác định tên và một số đặc điểm của nấm gây bệnh hại trên cây giảo cổ 

lam, phát sinh, phát triển của bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh. 

Phương pháp nghiên cứu:  

- Phương pháp chẩn đoán bệnh  

- Phương pháp phân lập nấm bệnh  

- Phương pháp lây bệnh nhân tạo  

- Định danh các mẫu nấm bằng giải trình tự vùng ITS (Nuclear ribosomal  

internal transcribed spacers)  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của pH khác nhau đến khả năng phát triển của tản  

nấm của tác nhân gây bệnh chính giảo cổ lam  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khác nhau đến khả năng phát triển của  

tản nấm gây bệnh hại chính giảo cổ lam  

- Phương pháp nghiên cứu hiệu lực của thuốc đối với nấm bệnh trên môi  

trường nhân tạo  

- Phương pháp xử lý số liệu  

Kết quả nghiên cứu:  

Qua quá trình điều tra bệnh hại, xác định được bệnh thối rễ là bệnh hại phổ  

biến nhất trên cây giảo cổ lam.  

Thông qua đặc điểm hình thái và định danh phân tử, Pythium attrantheridium  

đã được xác định là tác nhân chính gây ra bệnh thối rễ trên cây giảo cổ lam.  

Tác nhân gây bệnh này phát triển thuận lợi nhất trên môi trường PCA ở các  
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điều kiện: Nhiệt độ từ 20 - 27oC (tốt nhất là tại 23oC); pH tốt nhất ở pH = 6.  

Trong điều kiện phòng thí nghiệm (trên môi trường PCA), bước đầu xác  

định được các loại thuốc trừ nấm hóa học bao gồm thuốc có hoạt chất Fosetyl  

Aluminium (min 95 %); thuốc có hoạt chất Metalaxyl; thuốc có hoạt chất Chitosan  

có khả năng ức chế mạnh P. attrantheridium (tản nấm không mọc trên môi trường  

PCA có chứa thuốc).  

Ngược lại, dung dịch Nano bạc lại có hiệu quả ức chế P. attrantheridium không  

cao 

101.  
Đại 

học 

Khảo sát một số đặc 

điểm của chủng xạ 

khuẩn phân lập từ đất 

có khả năng đối kháng 

với nấm Fusarium 

oxysporum f. sp. 

cubense (foc) và vi 

khuẩn gây bệnh hại 

cây trồng 

Lê Tuyết 

Mai 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

 

Mục tiêu:  

Tuyển chọn được các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng nấm và vi khuẩn gây 

bệnh hại cây trồng nhằm tạo ra các vật liệu sinh học giúp phòng trừ sâu bệnh và 

duy trì đa dạng sinh học.  

Phương pháp:  

Phân lập, đánh giá khả năng đối kháng chủng xạ khuẩn tuyển chọn với chủng nấm 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) và với một số chủng vi khuẩn gây bệnh 

trên cây trồng (cây mít). 

Khảo sát khả năng sinh IAA, sinh siderophore, phân giải phosphate khó tan của 

một số chủng xạ khuẩn tuyển chọn. 

Nghiên của ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh trưởng và 

khả năng tổng hợp IAA của các chủng xạ khuẩn tuyển chọn.  
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Định danh phân tử một số chủng xạ khuẩn tuyển chọn bằng kĩ thuật sinh học phân 

tử.  

Kết quả:  

Từ các mẫu đất thu thập từ đất trồng cây cà phê tại Tây Nguyên 30 chủng xạ khuẩn 

đã được phân lập 06 chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng nấm Fusarium oxysforum 

f. sp. cubense và vi khuẩn gây bệnh hại cây trồng cũng như tổng hợp IAA, 

siderophore, hòa tan phosphate bao gồm các chủng: TN 72M, HY 1.2, MS1.5.1, 

TN1.11.2, TN 332, TN 331. Trong đó chủng TN 72M và chủng HY 1.2 có hoạt 

tính đối kháng cao và chủng TN 1.11.2 có hoạt tính sinh tổng hợp siderophore cao 

nhất.  

Cả 06 chủng xạ khuẩn tuyển chọn đều có khả năng sinh IAA tốt nhất ở điều kiện 

nuôi lắc 200 vòng/phút, nhiệt độ 30⁰C, pH=7, bổ sung 200mg/l L- tryptophan trong 

thời gian 7 ngày, sử dụng tốt các nguồn carbon: D-glucose sinh tổng hợp IAA, 

nguồn Nito tối ưu để sinh tổng hợp IAA là KNO3.  

Hầu hết các chủng đều có khả năng hoàn tan phosphate, siderophore, biến dưỡng 

citrate, khả năng chịu muối đến 5%.  

Kết quả so sánh và phân tích trình tự nucleotide 16S rRNA của chủng ba chủng xạ 

khuẩn với trình tự nucleotide trên GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) và 

dựa vào cây phân loại cho thấy chủng ba chủng xạ khuẩn HY1.2, TN 1.11.2 và TN 

72M đều có quan hệ gần gũi với chi Streptomyces và chủng HY 1.2 được đặt tên 

là: Streptomyces griseorubens HY 1.2, chủng TN 72M có quan hệ gần gũi với 
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Streptomyces macrosporeus SCF25 nên được đặt tên là 

Streptomyces macrosporeus TN 72M và chủng TN 1.11.2 có quan hệ gần gũi với 

chủng Streptomyces cinereospinus 173285 do vậy chủng này được đặt tên là 

Streptomyces cinereospinus TN 1.11.2. 

102.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình nhân nhanh 

in vitro cây Trầu bà 

vàng thái 

(Philodendron lemon 

lime) 

Nguyễn 

Hồng 

Thương 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

Quy trình nhân nhanh in vitro cây Trầu bà vàng thái được xây dựng dựa trên các thí 

nghiệm nhân nhanh và tạo cây in vitro hoàn chỉnh. Đối với các thí nghiệm nhân 

nhanh, nghiên cứu đã tiến hành nuôi cấy chồi in vitro trên các môi trường có bổ 

sung BA, kinetin hay TDZ. Kết quả cho thấy môi trường MS có bổ sung 2,0 mg/l 

BA là môi trường nhân nhanh tối ưu, cho hệ số nhân đạt trung bình 3,00 chồi/mẫu 

sau 6 tuần nuôi cấy. Nghiên cứu cũng đã tiến hành thí nghiệm ảnh hưởng của tổ 

hợp cytokinin (BA, TDZ) kết hợp với auxin (alpha-NAA) để xác định môi trường 

nhân nhanh thích hợp. Môi trường cho hệ số nhân cao nhất (3,40 chồi/mẫu) sau 6 

tuần nuôi cấy là môi trường MS + 0,5 mg/l BA + 0,10 alpha-NAA. Tổ hợp TDZ và 

auxin alpha-NAA không có ảnh hưởng tích cực đến hệ số nhân và chất lượng chồi 

Trầu bà vàng thái trong quá trình nhân nhanh. Đối với thí nghiệm tạo cây in vitro 

hoàn chỉnh, auxin alpha-NAA/IBA có ảnh hưởng tích cực đến sô rễ/chồi cây Trầu 

bà vàng thái. Môi trường MS + 1,0 mg/l IBA cho hệ số rễ trung bình trên chồi cao 

nhất đạt 5,24 rễ/chồi sau 6 tuần nuôi cấy. Sau giai đoạn nuôi cấy tạo cây in vitro 

hoàn chỉnh, các cây con được chuyển ra vườn ươm với các giá thể khác nhau, giá 

thể peat moss 100% là thích hợp nhất để tiếp nhận cây Trầu bà vàng thái in vitro. 
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Thời điểm thích hợp để đưa cây Trầu bà vàng thái in vitro ra vườn ươm là lúc trời 

râm mát, nhiệt độ trung bình ngày từ 24 – 27°C. 

103.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu một số đặc điểm 

sinh học của chủng 

nấm gây bệnh đốm 

vòng trên khoai lang ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 

ThS. 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Mục đích: Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu các đặc điểm sinh học của chủng 

nấm gây bệnh đốm vòng trên khoai lang. 

Phương pháp: phương pháp thu thập mẫu, phân lập nấm bệnh, tái lây nhiễm, đặc 

điểm hình thái, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy, khả năng sinh enzyme 

ngoại bào. 

Kết quả: -Phân lập ra 3 chủng nấm (N1, N2, N3) 

- Chủng N1 có khả năng gây bệnh đốm vòng trên khoai lang, và có đặc điểm hình 

thái giống với chủng nấm Sclerotium rolfsii. 

- Chủng N1 phát triển tốt nhất trên môi trường PDA, ở 30 độ C, pH 5-6, nguồn 

cacbon D-glucose. 

- Chủng N1 có khả năng sinh enzyme chitinase, xylanase, pectinase và cellulase 

ngoại bào. 

104.  
Đại 

học 

Phân tích thành phần 

biến đổi gen trong 

thức ăn chăn nuôi 

Nguyễn 

Thị Thảo 

PGS.TS Lưu 

Minh Cúc 

Phát hiện biến đổi gen trên thức ăn chăn nuôi.Phương pháp tách chiết,điện di,real-

timePCR 

105.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo đột 

biến in vitro cây trầu 

bà hồng hạc 

(Philodendron 

Quách Thị 

Mai Hồng 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

Trong nghiên cứu này, chồi cây trầu bà hồng hạc (Philodendron billietiae) được xử 

lý với sodium azide (NaN3) ở các nồng độ và thời gian khác nhau hoặc được nuôi 

cấy trực tiếp trên môi trường có chứa NaN3 nhằm mục đích tạo các biến dị di 

truyền phục vụ cho công tác chọn tạo giống. Kết quả cho thấy, 100% chồi trầu bà 
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billietiae) bằng xử lý 

Sodium azide 

hồng hạc sống sau xử lý với NaN3. Chồi biến dị có sự khác biệt về hình thái ghi 

nhận được khi xử lý với 1,0 mM NaN3 trong 30 và 90 phút với tỷ lệ tương ứng đạt 

20% và 3,33%. Các dạng biến dị này vẫn duy trì kiểu hình khác biệt sau cấy 

chuyển lần 1 chứng tỏ đây có thể là các dòng biến dị không phục hồi. Kết quả phân 

tích đa dạng di truyền của mẫu đối chứng và 3 dòng biến dị giả định với 14 mồi 

RAPD cho kết quả 76 băng vạch tổng số trong đó có 26 băng đa hình. Hệ số tương 

đồng của 4 mẫu dao động từ 0,733 – 0,880. Có thể nói, NaN3 đã tạo nên sự sai 

khác trong DNA của cây trầu bà hồng hạc khi xử lý với 1,0 mM NaN3. Kết quả 

nghiên cứu cung cấp nguồn vật liệu tiềm năng phục vụ công tác chọn tạo giống cây 

trầu bà hồng hạc. 

106.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tuyển 

chọn chủng vi khuẩn 

phù hợp cho lên men 

bã sắn làm thức ăn 

chăn nuôi 

Mai Thùy 

Linh 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Tuyển chọn chủng vi khuẩn có đặc tính sinh học phù hợp cho lên men bã sắn làm 

thức ăn chăn nuôi. Sử dụng phương pháp sàng lọc enzyme ngoại bào, sàng lọc khả 

năng phân hủy xyanya, định danh bằng đặc điểm sinh lí, sinh hóa, và định danh 

bằng trình tự gen 16S rRNA. Kết quả sàng lọc cellulase thu đc 10/14 chủng có khả 

năng sinh cellulase với chủng BCH6 cao nhất. Sàng lọc khả năng sinh amylase thu 

được 9/14 chủng có khả năng phân giải tinh bột, trong đó chủng BCH6 cao nhất. 

Sàng lọc protase thu được 11/ 14 chủng có khả năng phân giải protein, chủng 

BCH6 cao nhất. Khả năng phân giải xyanua thu được 13/ 14 chủng có khả năng 

phân giải xyanua trong đó có 9 chủng đạt hiệu suất 100%. Chủng BCH6 được định 

danh là Bacillus velezensis BCH6 
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107.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

PHƯƠNG PHÁP 

XÁC ĐỊNH VI 

KHUẨN BACILLUS 

THURINGIENSIS 

TRONG CHẾ PHẨM 

SINH HỌC VBT 

USA 

Phạm Thị 

Thu Hòa 

TS. Nông 

Thị Huệ 

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phát hiện và định lượng vi khuẩn Bacillus 

thuringiensis trong các mẫu chế phẩm vi sinh vật trong điều kiện Việt Nam là cần 

thiết và có ý nghĩa khoa học và ứng dụng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tập 

trung vào việc nghiên cứu các phương pháp tiếp cận khác nhau bao gồm phân tích 

hình thái, sinh hóa và phân tử để xác định và định lượng Bt trong chế phẩm sinh 

học “VBT USA”. Vi khuẩn Bt giả định được phân lập từ mẫu chế phẩm "VBT 

USA" đều thể hiện đặc trưng về mặt hình thái khuẩn lạc, tế bào và bào tử của vi 

khuẩn Bt và tương tự như chủng chuẩn Bt “4T1”. Hơn thế nữa, chủng Bt này đều 

cho phản ứng dương tính với lethicinase, sucrose và catalase. Sự hiện diện của bốn 

gen của Bt bao gồm XRE (gen điều hòa phiên mã), GroEL (gen protein 

chaperonin), GyrB (gen enzyme topoisomerase) và Cry2 (gen protein tinh thể) 

trong mẫu Bt phân lập đã được kiểm tra bằng PCR cách sử dụng mồi đặc hiệu loài. 

Kết quả cho thấy các băng ADN đặc thù tương ứng với gen mục tiêu: XRE (~ 246 

bp), GroEL (~600 bp), GyrB (~ 221 bp), Cry2 (~ 700 bp) đều quan sát được ở mẫu 

Bt phân lập. Hơn thế nữa, để khẳng định sự có mặt của Bt, PCR sử dụng gen mã 

hóa protein tinh thể Cry2 và phương pháp nhuộm tinh thể độc được tiến hành. Kết 

quả cho thấy, vi khuẩn Bt phân lập được từ mẫu chế phẩm “VBT USA” có tinh thể 

hình thoi đặc trưng của vi khuẩn Bacillus thurigiensis. 

108.  
Đại 

học 

PHÂN LOẠI VÀ 

NGHIÊN CỨU ĐẶC 

TÍNH KHÁNG 

Vũ Đức 

Trường 

TS. Quách 

Ngọc Tùng; 

Th.S 

Xạ khuẩn nội sinh trên thực vật được biết đến là nguồn khai thác các hợp chất 

kháng khuẩn, kháng nấm, kích thích sinh trưởng. Hiện nay, chưa có nhiều nghiên 

cứu khai thác xạ khuẩn nội sinh đối kháng nấm gây bệnh thực vật, kích thích sinh 
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NẤM, CHẤT KÍCH 

THÍCH SINH 

TRƯỞNG CỦA XẠ 

KHUẨN NỘI SINH 

TRÊN CÂY SÚ 

(AEGICERAS 

CORNICULATUM) 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

trưởng trên cây sú (Aegiceras corniculatum) tại Việt Nam và trên thế giới. Nghiên 

cứu này được thực hiện với mục đích phân loại và đánh giá đặc tính kháng nấm 

gây bệnh, sinh chất kích thích sinh trưởng của chủng xạ khuẩn tiềm năng phân lập 

từ cây sú (A. corniculatum) với phương pháp tuyển chọn xạ khuẩn ức chế nấm gây 

bệnh thực vật 38 chủng xạ khuẩn nội sinh trên cây sú thuộc bộ sưu tập giống của 

Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen vi sinh vật, Viện Công nghệ sinh học được 

đánh giá khả năng kháng 03 loại nấm gây bệnh trên thực vật, gồm Lasiodiplodia 

theobromae XH1, Scopulariopsis gossypii CĐ1, Fusarium fujikuroi AGD9. Trong 

đó, chủng SX2 thể hiện phổ kháng nấm mạnh trên L. theobromae XH1 (52,22 ± 

0,7%), S. gossypii CĐ1 (72,59 ± 0,57%) và F. fujikuroi AGD9 (57,04 ± 0,58%). 

Sử dụng phương pháp phân loại truyền thống kết hợp với phân tích trình tự gene 

16S rRNA, chủng SX2 được định danh là Streptomyces cacaoi SX2. Đánh giá hoạt 

tính kháng nấm của cao chiết thô trên môi trường thạch, hệ sợi chủng nấm S. 

gossypii CĐ1 và F. fujikuroi AGD9 bị ức chế mạnh khi sử dụng 90 μg/mL cao 

chiết thô. Tuy nhiên, 1 μg/mL cao chiết thô SX2 ức chế hoàn toàn sự nảy mầm của 

bào tử hai chủng nấm trên môi trường lỏng. Đánh giá khả năng kích thích tăng 

trưởng thực vật cho thấy, chủng S. cacaoi SX2 sinh 4,36 ± 0,52 μg/mL IAA, phân 

giải phosphat và tiết siderophore. Do đó, chủng xạ khuẩn S. cacaoi SX2 có nhiều 

tiềm năng ứng dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học dùng trong phòng trừ các 

bệnh gây bởi nấm hại cây trồng, góp phần xây dựng và phát triển ngành nông 

nghiệp an toàn và bền vững.  
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109.  
Đại 

học 

Construction of 

infectious clone of 

Banana bunchy top 

virus in Vietnam 

Lê Thị 

Thùy Linh 

TS Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

Aim: To construct of the infectious clone of a BBTV isolate from Vietnam (Ha 

Noi) for agroinoculation. All components of the BBTV isolate are co-constructed 

on a plant transformation plasmid, pCAMBIA2300, using a Gibson Assembly 

technique and the produced infectious clone will identify the sequences of 

remaining genomic components, U3, M, C and N, of BBTV from Vietnam. 

Methods: 

1. PCR, Cloning and sequencing of BBTV DNA-R in pTZ57 vector 

2. Design of primers and Gibson assembly 

3. Optimization of overlap extension reaction 

4. Phusion 1mer and 0.5mer, 1.5mer 6 fragments of BBTV and clone all 12 

fragments fused onto pCambia2300 

5. Gibson assembly of all 12 fragments of BBTV onto pCambia 2300 

Results and discussions: . DNA-1 BBTV isolate VN2018 was PCR, cloned in 

pTZ57, sequenced and blast search proved that the VN2018 is a BBTV isolate 

typical for BBTV population of the Northern Vietnam within the Asian population.  

2. Construction of infectious clone of BBTV on pcambia2300 vector using Gibson 

Assembly Technology, specifically, DNA-R (VN2018), DNA-S the sequence of 

DNA-S (Acc. number AF1498945) of the V14 isolate was selected as template, 

with the sequences of DNA-U3, DNA-M, DNA-C and DNA-N of the isolate 

Q529-4 was selected as corresponding templates for in silico construction. 

3. All 12 fragments 1mer and 0.5mer were specifically amplified which were fused 
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together without primers, creating 1.5mer 6 fragments by Phusion™ High-Fidelity 

DNA Polymerase (NEB) with GC buffer. 

4. After optimization of overlap PCR, Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerase 

(NEB) with HF buffer + DMSO 3% showed better phusion yield compared to GC 

buffer, Long Expand Template PCR and Titan One Tube PCR 

5. Phusion short fragments (1mer+0.5mer) was easier than longer fragments 

(1.5mer+1.5mer) and phusion without primers need to be prepare large amount of 

DNA fragments because after phusion even with 100% yield, the amount of fused 

products reduce by half. 

6. Gibson Assembly efficiency was very low, the reason can be phusion DNA 

polymerase have 3´→5´ exonuclease activity, it chews 3’ ends before they anneal 

with each other. In addition, T5 exonuclease activity possess a low level of 

endonucleolytic activity specific for single-stranded DNA, this activity could 

cleave the single-stranded 3’ overhangs revealed by the exonuclease activity, 

resulting in undesired 3’ single-stranded DNA (ssDNA) ends which lead to 

assemble improperly or not at all. 

110.  
Đại 

học 

Phân lập và tuyển 

chọn các chủng vi 

khuẩn tía quang hợp 

có khả năng cố định 

nitơ phân tử làm cơ sở 

Phạm Thị 

Phượng 

TS. Đỗ Thị 

Liên; GS. 

Phan Hữu 

Tôn 

Vi khuẩn tía quang hợp là vi khuẩn thủy sinhn gram âm, hô hấp kỵ khí, có khả 

năng cố định nito tự do. Vi khuẩn tía quang hợp phân bố rộng rãi trong tự nhiên: 

trong đáy ao nuôi thủy sản, trên đồng ruộng, vùng nước lợ hoặc mặn và trong kênh 

mương chứa nước thải sinh hoạt. Với mục đích có được chủng giống vi khuẩn tía 

quang hợp phân lập ở Việt Nam có khả năng cố định nito chúng tôi đã sử dung 6 
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tạo chế phẩm phân vi 

sinh cho lúa 

phương pháp chính bao gồm: Phương pháp thu mẫu, phân lập vi khuẩn tía quang 

hợp không lưu huỳnh, phương pháp nuôi cấy VKTQH không lưu huỳnh, đánh giá 

sinh trưởng và nghiên cứu hình thái các VKTQH, khả năng cố định nitơ phân tử, 

phương pháp đánh giá ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến khả năng sinh 

trưởng cũng như khả năng cố định nito phân tử của VKTQH: pH môi trường, nồng 

độ muối, nhiệt độ. 

Các mẫu bùn và mẫu nước thu được tại ruộng lúa của tỉnh Nam Định đã được phân 

lập, trên cơ sở đó đã tuyển chọn được 04 chủng VKTQH không lưu huỳnh, kí hiệu: 

AN3, GT4, Y3, Y11 có khả năng cố định nito trong không khí thành nito dạng 

Ammonium (NH4+) với hàm lượng cao. Trong môi trường DSMZ – 27 lỏng bổ 

sung 1% acetate , pH= 6,8-7 nuôi cấy sau 5 ngày, trong 2 điều kiện hiếu khí tối và 

kỵ khí sáng. Tại điều kiện kỵ khí sáng: chủng Y3, GT4, Y3, Y11 có khả năng cố 

dịnh nito tương ứng là: 6,88 mg/ml; 6,13 mg/ml; 6,04 mg/ml; 5,01 mg/ml. Trong 

điều kiện hiếu khí tối chủng Y3, GT4, Y3, Y11 có khả năng cố dịnh nito tương ứng 

là: 9,77 mg/ml; 6,02 mg/ml; 5,82 mg/ml; 5,80 mg/ml.  

Sau khi tiến hành đề tài chúng tôi thu được kết luận sau:  

Tất cả 27 chủng VKTQH phân lập được cùng với 3 chủng VKTQH lấy từ nguồn 

giống Phòng CNSHMT đều có khả năng cố định nito trên môi trường không chứa 

nguồn nito.  

Tuyển chọn được 04 chủng VKTQH có kí hiệu: AN3, GT4, Y3, Y11 có khả năng 

cố định nito, sinh NH4+ cao nhất với hàm lượng trên 5 mg/ml. 
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Sau 5 ngày theo dõi sinh trưởng 04 chủng cho kết quả sinh trưởng cũng như khả 

năng cố định nito cao nhất.  

Xác định chủng GT4 thuộc loài Rhodobacter sphaeroides và chủng Y3 thuộc loài 

Rhodopseudomonas palustris. 

Các chủng lựa chọn có khả năng cố định nito, sinh hàm lượng NH4+ cao nhất tại 

pH=4-5, nhiệt độ là 25-30 độ C, và chịu muối tốt nhất là 2-3%.  

111.  
Đại 

học 

KHẢO SÁT MỘT SỐ 

ĐẶC ĐIỂM NÔNG 

SINH HỌC VÀ ĐA 

DẠNG DI TRUYỀN 

NGUỒN GEN NGÔ 

NẾP TÍM 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

Ths.Nguyễn 

Quốc Trung 

Ngô là cây quan trọng trên thế giới trong bảo tồn gen và chọn tạo giống. Hiện nay 

các chỉ thị ADN được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá đa dạng di truyền. ADN 

của mẫu lá ngô được tách theo phương pháp Mini CTAB ADN Extraction 

Protocol, PCR, sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 2% ở hiệu điện thế 

150V trong thời gian từ 20-25 phút. Sản phẩm PCR mix với gel red. Kết quả điện 

di được hiển thị dưới đèn UV và chụp ảnh. Các chỉ tiêu nông sinh học được chia 

thành 4 nhóm chính để đánh giá. Sử dụng phương pháp UPGMA trong phần mềm 

NTSYS 2.1 để phân tích đa dạng di truyền của 15 mẫu giống ngô thu thập được. 

Từ phần mềm thiết lập cây đa dạng và tính kết quả PIC và tiến hành nhận xét các 

kết quả thu được. 

112.  
Đại 

học 

Xây dựng quy trình 

nhân nhanh in vitro 

cây Môn lính 

(caladium hilo beauty) 

Nguyễn 

Phương 

Nga 

TS. Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

Mục đích: ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân nhanh bảo tồn giống cây 

Phương pháp: nuôi cấy mô 

Kết quả: hoàn thành được 5/7 thí nghiệm 

Kết luận: tìm ra được môi trường nhân nhanh cho hệ số cao, moi trường ra rễ và 

giá thể thĩhs hợp 
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113.  
Đại 

học 

Nghiên cứu hoàn 

thiện quy trình vi 

nhân giống cây thủy 

sinh (Echinodorus 

Iguazu 2009) thông 

qua hệ thống nuôi cấy 

bán ngập chìm bình 

đôi 

phamphuo

nglinh190

7@gmail.c

om 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

Mục đích 

•Tìm được quy trình tối ưu nhất để nhân giống in vitro cây Echinodorus Iguazu 

2009 cho chất lượng ổn định, hệ số nhân cao. 

•Tìm được cơ sở phù hợp để áp dụng hệ thống TIB cho cây Echinodorus Iguazu 

2009. 

Phương pháp nghiên cứu 

•Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật: giai đoạn nhân nhanh chồi. 

•Phương pháp nuôi cấy in vitro trong điều kiện quang tự dưỡng: giai đoạn tạo cây 

hoàn chỉnh. 

•Định kỳ lấy số liệu và chụp ảnh minh họa 3-4 tuần/lần. 

Kết quả: chưa 

Kết luận: chưa 

114.  
Đại 

học 

Nghiên cứu đánh giá 

tác động ngắt đêm ( 

night break-NB)của 

đèn LED có phổ chiếu 

sáng khác nhau đến sự 

sinh trưởng,ra hoa của 

cây hoa cúc trồng 

thuỷ canh. 

Hoàng Thị 

Tú Uyên 

GS.TS.Nguy

ễn Quang 

Thạch 

Nghiên cứu đánh giá tác động ngắt đêm( night break-NB) của đèn LED có phổ 

chiếu sáng khác nhau đến sự sinh trưởng, ra hoa của cây hoa cúc trồng thuỷ canh 

nhắm tìm ra đèn có phổ chiếu sáng thích hợp nhất trong phản ứng ngắt đêm của 

cây hoa cúc,góp phần tiết kiệm năng lượng,tăng hiệu quả sản xuất.Thí nghiệm có 

sử dụng các loại đèn LED có bước sóng khác nhau :LED Rạng Đông 630nm, LED 

PTP(660/700nm), LED Firetech 7:3 (650nm), LED Firetech 8:2 (660/556nm), 

LED Firetech 9:1 (660/730nm). Bố trí thí nghiệm 10 mẫu/ công thức với 3 lần nhắc 

lại, theo dõi các chỉ tiêu về chiều cao, số lá, đường kính thân, đường kính hoa nở 

cực đại và độ bền của hoa sau nở.Sau thời gian nghiên cứu đã thu được kết 
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quả.Đèn LED Firetech 9:1 có bước sóng 660/730nm cho kết quả tốt nhất về các chỉ 

tiêu sinh trưởng cũng như đường kính hoa và độ bền của hoa nở.Các loại đèn LED 

có bước song 630nm,650nm cho kết quả khôn tốt bằng đèn LED Firetech 9:1.Về 

tiết kiệm điện năng đèn LED Firetech 9:1 tiết kiệm 86% điện năng tiêu thụ so với 

loại đèn phổ biến đang được áp dụng ở nhiều nơi(đèn compact 20W, chiếu sáng 

ngắt đêm 8h). 

115.  
Đại 

học 

GIẢI MÃ VÀ PHÂN 

TÍCH ĐẶC ĐIỂM 

PHÂN TỬ VÙNG 

GEN Cag A CỦA VI 

KHUẨN 

HELICOBACTER 

PYLORI GÂY BỆNH 

VIÊM DẠ DÀY Ở 

NGƯỜI TẠI BỆNH 

VIỆN 19 – 8 

LÊ CÔNG 

TOÁN 

TS. Đoàn 

Thị Thanh 

Hương; TS. 

Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

H. pylori là vi khuẩn này có chứa yếu tố độc tính protein Cag A nằm trong đảo gây 

bệnh PAI – yếu tố độc lực chủ yếu gây ra các bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng. 

Mục tiêu hướng đến là phân tích được đặc điểm phân tử của phân đoạn gen kháng 

nguyên Cag A của một số chủng vi khuẩn H. pylori gây bệnh viêm dạ dày ở bệnh 

nhân Việt Nam năm 2021. Quy trình kỹ thuật như sau: Tách chiết DNA, phản ứng 

PCR, tinh sạch sản phẩm PCR, giải trình tự gen, phân tích và xử lý số liệu. Kết quả 

nhận được: Thu nhận thành công vủng 3’ gen Cag A. Xác định cả 5 chủng H. 

pylori nghiên cứu đều có chứa motif EPIYA – A – B – D ở đầu 3’ của gen Cag A, 

có tỉ lệ tương đồng nucleotide trong cùng nhóm Đông Á cao (> 90%), thấp so với 

nhóm phương Tây (80,10% – 80,92%). Cây phả hệ cho thấy cả 5 chủng H. pylori 

nghiên cứu có mối quan hệ gần gũi nhất với các chủng của Việt Nam đã được công 

bố trước đây. 

116.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xây dựng 

quá trình nhân nhanh 

Bế Trúc 

Quỳnh 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

Nghiên cứu này với muc̣ đićh nghiên cứu xây dưṇg quy triǹh nhân nhanh in vitro 

cây ráy mũi tên lá dài khảo sát các môi trường nhân nhanh in vitro và các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây ở giai đoaṇ vườn ươm, nhằm góp 
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in vitro cây ráy mũi 

tên lá dài 

phần xây dựng quy trình nhân giống với hệ số nhân giống cao, chất lượng tốt làm 

cơ sở cho việc cung cấp đủ nhu cầu thị trường hiện nay cũng như tạo ra nguồn vật 

liệu sạch để tiến hành các nghiên cứu khoa học của cây ráy mũi tên lá dài.  

Kết quả cho thấy rằng, bổ sung BA ảnh hưởng tićh cưc̣ tới hê ̣số nhân chồi và chất 

lươṇg chồi. Tuy nhiên môi trường thích hơp̣ để nhân nhanh chồi cây ráy mũi tên lá 

dài là MS + 0,05 mg/l TDZ cho hệ số nhân chồi đạt cao nhất là 4,63 lần. Bổ sung 

kinetin vào môi trường nhân nhanh không có ảnh hưởng khác biệt đến hệ số nhân 

và chất lượng chồi. Bên cạnh đó, các chồi ráy mũi tên lá dài có thể tạo rễ trên môi 

trường MS cơ bản. 

Ở giai đoaṇ vườn ươm, huấn luyêṇ cây trong 5 ngày ở điều kiện tự nhiên trước khi 

đưa ra trồng trong giá thể không làm ảnh hưởng gi ̀đến tỷ lê ̣sống và sư ̣sinh trưởng 

của cây. Giá thể phù hơp̣ để tiếp nhận với cây ráy mũi tên lá dài in vitro là đất: 

peatmoss (tỷ lê ̣1:2), cho tỷ lệ cây sống đạt 100%. Thời điểm thićh hơp̣ để ra cây là 

cuối tháng 4 – đầu tháng 5 (20/4 - 11/5) là thời giao mùa giữa xuân và ha,̣ ngược lại 

khi nuôi trồng cây trong điều kiện nhiệt độ cao ảnh hưởng tới sự phát triển của cây.  

117.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ BIỂU 

HIÊṆ ĐÁP ỨNG 

STRESS PHI SINH 

HOC̣ VÀ XÂY 

DỰNG MÔ HÌNH 

CỦA PROTEIN 

Nguyễn 

Quỳnh 

Anh 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

Mục đích: Xác định rõ các họ protein giàu methionine ở sắn đáp ứng điều kiện bất 

lợi của môi trường nhằm chọn được những gene ưu tú đáp ứng được những yếu tố 

bất lợi phi sinh học. 

Phương pháp: Phân tích mức độ biểu hiện của gene mã hóa MRP trong điều kiện 

xử lý bất thuận. Phân tích đặc tính của protein giàu methionine. Phân tích vùng 

promoter ở cây sắn. Phương pháp xây dựng mô hình cấu trúc không gian của MRP. 
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GIÀU METHIONINE 

TRÊN SẮN (Manihot 

esculenta) 

Phương pháp dự đoán vị trí cư trú nội bào của MRP. Phương pháp thực nghiệm. 

Kết quả: Có 28/52 MRP đáp ứng các biểu hiện bất lợi, yếu tố PEG 6000 có 18 

MRP thể hiện, NPK có 2MRP, FEC có 2 MRP. Kích thước của các MRP từ 95aa 

đến 279aa, trọng lượng từ 10,3 đến 32,91kDa. Các điểm đẳng điện trải dài từ acid 

đến base, 35MRP có giá trị GRAVY nhỏ hơn 0 có tính ưa nước, đa số các MRP 

đều bất ổn trong ống nghiệm. Có 8 MRP xác định được đích tới ở vị trí cư trú nội 

bào. Tổng 83 yếu tổ điều hòa liên quan đến con đường tín hiệu hormone. Dự đoán 

được có 8 MRP có thể cư trú trên màng do xuất hiện cấu trúc helix xuyên màng. 

Tiến hành thực nghiện thu được kết quả gen Mane.S070600 cho kết quả tương đối 

từ 0.11 -̴-9.00- fold và 0.038 ̴26.77-fold ở 2h và 5h xử lý hạn so với gene chỉ thị.  

Kết luận: 52 phân tử MRP chưa biết chức năng với kićh thước và troṇg lươṇg phân 

tử tương đối đồng đều. Các gene mã hóa MRP chưa rõ chức năng có biểu hiện đa 

dạng ở các mô khác nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển. 83 yếu tố cis- 

của 28 MRP chưa biết chức năng. 28 phân tử MRP qua phân tích mô hình cấu trúc 

3D thu nhận được tất cả các MRP đều có dạng xoắn α-, 16 MRP có dạng gấp β-. 52 

MRP có vị trí cư trí nội bào khác nhau, nổi bật có 1 MRP nằm trong lục lạp, 3 

MRP nằm trong ty thể và 4 MRP nằm trong hệ thống bao gói. 

118.  
Đại 

học 

Giải mã và phân tích 

đặc điểm phân tử gen 

kháng nguyên Meq 

của virus GaHV-2 gây 

Nguyễn 

Thị Mai 

Phương 

TS. Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

Nghiên cứu tập trung vào giải mã trình tự gen Meq của hai mẫu bệnh phẩm Marek 

trên gà (MRVP10 và MRVP11), thu nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ban đầu ta thu nhận 

mẫu bệnh phẩm, đem tách chiết DNA tổng số, thực hiện phản ứng PCR chẩn đoán 

nhằm mục đích xác định được mẫu âm tính hay dương tính với con virus GaHV-2. 
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bệnh Marek trên gà tại 

tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2021 

Ta thiết kế mồi đặc hiệu, chạy PCR để thu nhận gen Meq, rồi đem đi tinh sạch, gửi 

đi giải trình tự bằng phương pháp Sanger, cuối cùng là xử lý và phân tích dữ liệu 

bằng các phần mềm tin sinh (genedoc, magax). Dựa vào kết quả phân tích trình tự 

nucleotide và amino acid của hai chủng Việt Nam với các chủng của thế giới , 

chúng tôi đã đánh giá được hiệu quả phòng bệnh của vaccince sản xuất từ chủng 

CVI988- chủng vacxin thuộc dòng MDV1 phổ biến. Đồng thời, phân tích phả hệ 

nguồn gốc cũng phát hiện sự hình thành các chi phân hóa theo khu vực địa lý trong 

đó hai chủng MRVP10 và MRVP11 có mỗi quan hệ gần gũi với các chủng phân 

lập từ Trung Quốc. 

119.  
Đại 

học 

Nghiên cứu về tăng 

chất lượng chồi và ra 

rễ cây cúc làm trà 

(Chrysanthemum 

indicum) 

Trần Thu 

Hương 

TS.Nông 

Thị Huệ 

Mục đích: Nghiên cứu về sự tăng chất lượng chồi và ra rễ về cây cúc làm trà 

(Chrysanthemum indicum). 

Phương pháp:  

- vật liệu nghiên cứu: chồi in vitro cây cúc vàng (Chrysanthemum indicum) được 

lấy bên viện di truyền. 

- phương pháp nghiên cứu: 

+, ND1: Nghiên cứu nhân nhanh về cây cúc làm trà (Chrysanthemum indicum). 

Cắt các chồi cúc in vitro dài khoảng 1-2cm được nuôi cấy vào môi trường MS bổ 

sung các chất điều tiết sinh trưởng khác nhau như BA, Kinetin với các nồng độ 

khác nhau là 0; 1; 1,5; 2mg/l hoặc lấy kết quả tốt nhất BA, kinetin ở thí nghiệm 

trên kết hợp với NAA với các nồng độ là 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3mg/l  

+, ND2: Nghiên cứu về tăng chất lượng chồi. Cắt các chồi cúc in vitro dài khoảng 
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2-3cm được nuôi cấy vào môi trường MS bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng. 

Lấy kết quả tốt nhất BA ở thí nghiệm trên kết hợp với nước dừa, khoai tây nghiền 

hoặc chuối nghiền với các nồng độ 5; 10; 15; 20% 

+, ND3: Nghiên cứu về sự ra rễ. Ảnh hưởng của môi trường MS hoặc NAA đến 

khả năng ra rễ với các nồng độ như: MS; 1/2MS; 1/4MS; 1/6MS. 

Kết quả và kết luận thì chưa có đủ. 

120.  
Đại 

học 

nghiên cứu nhân 

nhanh cây hoa phong 

lữ kép rủ 

(pelargonium x 

hortorum) bằng 

phương pháp in vitro 

Nguyễn 

Thị Tú 

Quỳnh 

PGS.TS 

Nguyễn 

Thanh Hải 

Mục đích của đề tài: Khảo sát điều kiện sinh trưởng của cây hoa phong lữ kép rủ 

này trong điều kiện phòng thí nghiệm và nghiên cứu quy trình nhân giống cây 

phong nữ kép rủ bằng phương pháp in vitro. 

Vật liệu nghiên cứu trên chồi nách của hoa phong lữ kép rủ 

Kết quả:  

• Sử dụng HgCl2 0,05% (8 phút) đạt kết quả khử trùng tốt hơn so với NaOCl ở các 

nồng độ khác nhau  

• Bổ sung BAP 0,2 mg/l vào môi trường MS đạt số chồi/cụm (3,55) cao hơn so với 

các nồng độ 0,1; 0,3 và 0,4 mg/l BAP 

• Bổ sung Kinetin 0,2 mg/l vào môi trường MS đạt số chồi/cụm (3,03) cao hơn so 

với các nồng độ 0,1; 0,3 và 0,4 mg/l Kinetin 

• Bổ sung Adenin 0,3 mg/l vào môi trường MS đạt số chồi/cụm (3,27) cao hơn so 

với các nồng độ 0,1; 0,2 và 0,4 mg/l Adenin 

• Bổ sung IBA 0,4 mg/l vào môi trường MS đạt số rễ/chồi (4,0) cao hơn so với các 

nồng độ 0,2; 0,6 và 0,8 mg/l IBA 
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• Bổ sung NAA 0,6 mg/l vào môi trường MS đạt số rễ/chồi (4,0) cao hơn so với 

các nồng độ 0,4; 0,2 và 0,8 mg/l NAA 

• Bổ sung IAA 0,6 mg/l vào môi trường MS đạt số rễ/chồi (5,5) cao hơn so với các 

nồng độ 0,2; 0,4 và 0,8 mg/l IAA 

Kết luận 

• Sử dụng HgCl2 0,05% (8 phút) để khử trùng là thích hợp cho cây hoa phong lữ 

két rủ 

• Môi trường MS có bổ sung BAP 0,2 mg/l cho hệ số nhân chồi tốt nhất trong các 

cytokinin 

• Môi trường MS có bổ sung IAA 0,6 mg/l cho khả năng ra rễ tốt nhất trong các 

auxin 

121.  
Đại 

học 

Nghiên cứu hoàn 

thiện quy trình vi 

nhân giống cây thủy 

sinh (Monstera 

Deliciosa Thai 

Constellation) 

Hà Thanh 

Tâm 

PGS.TS.Ngu

yễn Thanh 

Hải 

1. Mục đích 

- Tìm được quy trình tối ưu nhất để nhân giống in vitro cây Monstera Deliciosa 

Thai Constellation cho chất lượng ổn định, hệ số nhân cao. 

- Tìm được cơ sở phù hợp để áp dụng hệ thống TIB cho cây Monstera Deliciosa 

Thai Constellation. 

2. Phương pháp 

- Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật: giai đoạn nhân nhanh chồi. 

- Phương pháp nuôi cấy in vitro trong điều kiện quang tự dưỡng: giai 

đoạn tạo cây hoàn chỉnh. 

- Định kỳ lấy số liệu và chụp ảnh minh họa 3-4 tuần/lần. 
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3. Kết quả 

- chưa triển khai xong. 

122.  
Đại 

học 

Phân tích hệ genome 

chủng Streptomyces 

sp. M2 

Hoàng 

Như Hơn 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

Mục đích của đề tài là phân tích hệ genome của chủng vi khuẩn Streptomyces sp. 

M2 nhằm khám phá tiềm năng sinh tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học. 

Phương pháp nghiên cứu là sử dụng các công cụ tinh sinh học, có 5 bước nghiên 

cứu tương đương với 5 kết quả: 1 - Về các đặc điểm chung, chủng có tổng 7916 

gene được phân tích bởi công cụ GeneMark; 2 - Phát sinh chủng loại, dùng công cụ 

TYGS để phân tích cho thấy chủng có mối quan hệ gần với 2 chủng Streptomyces 

davawensis JCM 4913 và Streptomyces cyaneochromogenes MK- 45; 3 - Chú 

thích GO và phân tích chức năng, sử dụng công cụ Blast2GO phân tích cho thấy có 

tổng số 16641 trình tự GO được chú thích; 4 - Phân tích các cụm gene sinh tổng 

hợp, dùng công cụ antiSMASH, kết quả thu được có 26 BGC giả định cho quá 

trình sinh tổng hợp hợp chất thứ cấp trong đó có nhiều chất chuyển hóa khác nhau, 

có thể có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học, y tế hoặc công nghiệp; 5 - phân tích 

con đường chuyển hóa tứ cấp tạo Azinomycin B, sử dụng công cụ Local blast so 

sánh để tìm trình tự tương đồng của con đường sinh tổng hợp Azinomycin B, kết 

quả cho thấy chủng Streptomyces sp. M2 có cluster 11 có khả năng sinh tổng hợp 

Azinomycin B. 

123.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xây dựng 

phương pháp xác định 

vi khuẩn bacillus 

Đặng 

Trung 

Quân 

TS.Ninh Thị 

Trong đề tài này, chúng tôi đã tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp tiếp 

cận khác nhau bao gồm phân tích hình thái, đặc điểm sinh hóa và phân tử để xác 

định và định lượng Bt trong chế phẩm sinh học “Bio B”. Vi khuẩn Bt giả định được 
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thuringensis trong chế 

phẩm sinh học “bio b” 

phân lập từ mẫu chế phẩm "Bio B" đều thể hiện đặc trưng về mặt hình thái khuẩn 

lạc, tế bào và bào tử của vi khuẩn Bt và tương tự như chủng chuẩn “4T1”. Hơn thế 

nữa, chủng Bt này cho phản ứng dương tính trong thử nghiệm lethicinase, sucrose 

và catalase. Sự hiện diện của bốn gen của Bt bao gồm XRE (gen điều hòa phiên 

mã), GroEL (gen protein chaperonin), GyrB (gen enzyme topoisomerase) và Cry2 

(gen protein tinh thể) trong mẫu Bt phân lập đã được kiểm tra bằng PCR cách sử 

dụng mồi đặc hiệu cụ thể. Kết quả cho thấy các băng ADN đặc thù tương ứng với 

gen mục tiêu: XRE (~ 246 bp), GroEL (~600 bp), GyrB (~ 221 bp), Cry2 (~ 700 

bp) đều quan sát được ở mẫu Bt phân lập. Ngoài ra, chúng tôi thiết lập được phản 

ứng PCR khuẩn lạc để định danh vi khuẩn Bt bằng phương pháp PCR. 

124.  
Đại 

học 

PHÂN TÍCH HỆ 

GENOME CHỦNG 

GIỐNG Streptomyces 

sp. SAT1 

Phạm 

Phương 

Nam 

Ts. Đinh 

Trường Sơn 

Tóm tắt báo cáo 

Mục đích của đề tài: 

Phân tích toàn bộ hệ gen của chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. SAT1 dựa trên các 

công cụ tin sinh học nhằm để khảo sát cấu trúc, thành phần hệ gen, hoạt tính sinh 

học và tiềm năng sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp có hoạt tính sinh học. 

Phương pháp nghiên cứu:  

1. Xác định các đặc điểm chung của hệ gene Streptomyces sp. SAT1: Thông tin 

được cung cấp bởi NCBI, EZBioCloud, GeneMark, ARTS 

2. Xác định vị trí phân loại: Sử dụng bộ gen chủng Streptomyces sp. SAT1 và 9 

chủng giống liên quan dựa trên công cụ The Type (Strain) Genome Server 

(TYGS). 
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3. Phân tích cụm gene sinh tổng hợp cho các chất chuyển hóa thứ cấp của 

Streptomyces sp. SAT1: Công cụ antiSMASH 6.0.1 được sử dụng để xác định và 

phân tích các cụm gene sinh tổng hợp (BGC) và các hợp chất thứ cấp. 

4. Phân tích chú thích GO: quá trình sinh học, chức năng phân tử và vị trí các gen 

trong hệ genome: Sau khi chạy blast, interpro, mapping và annot trong 

BLAST2GO sử dụng charts, graphs và select để phân tích GO và chú thích chức 

năng. 

5. Phân tích con đường của chất thứ cấp để tạo ra Herboxidiene của Streptomyces 

sp. SAT1: Sử dụng local blast để xác định mức dộ tương dồng của 7 gen liên quan 

đến sinh tổng hợp herboxidiene. 

Kết quả nghiên cứu: 

1. Streptomyces sp. SAT1 có 6389 gen theo dự đoán của công cụ GeneMark 

2. Streptomyces sp. SAT1 có liên quan chặt chẽ với Streptomyces seoulensis và 

Streptomyces dangxiongensis 

3. Streptomyces sp. SAT1 có 28 BGC giả định cho quá trình sinh tổng hợp các hợp 

chất thứ cấp.  

4. Hệ gen của xạ khuẩn Streptomyces sp. SAT1 được phân tích GO với 15 cấp độ. 

5. SAT1 mang 2 cluter liên quan đến con đường sinh tổng hợp herboxidiene với 

mức độ đầy đủ và tương đồng cao của các gen sinh tổng hợp với chủng được so 

sánh. 

Kết luận: 
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Chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. SAT1 có 6389 gen theo dự đoán của công cụ 

GeneMark 

Hệ gen của xạ khuẩn Streptomyces sp. SAT1 được phân tích GO với 15 cấp độ. 

Trong đó nhóm GO “Quá trình sinh học” với 13 cấp độ. Nhóm “Chức năng phân 

tử” có mức độ GO 10 cấp. “Thành phần tế bào” với 9 cấp độ GO. 

Chủng Streptomyces sp. SAT1 có 28 BGC giả định cho quá trình sinh tổng hợp các 

hợp chất thứ cấp.  

Kết quả Local BLAST về trình tự tương đồng của gen sinh tổng hợp herboxidiene 

ở chủng Streptomyces sp. SAT1 cho thấy chủng này có đủ 7 gen tham gia vào quá 

trình sinh tổng hợp herboxidiene. 

125.  
Đại 

học 
Chưa có 

Nguyễn 

Thu Hà 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Chưa có 

126.  
Đại 

học 

Phân tích bộ genome 

chủng bacillus 

pseudomycoides 

DSM 12442 

Nguyễn 

Thị Minh 

Thu 

Ts.Đinh 

Trường Sơn 

Tóm tắt báo cáo 

Mục đích của đề tài: 

Phân tích toàn bộ bộ gene của vi khuẩn Bacillus pseudomycoides DSM 12442 và 

xác định được ít nhất một con đường sinh tổng hợp của một hợp chất có hoạt tính 

sinh học tiềm năng trong bộ gene. 

Phương pháp nghiên cứu:  

1. Xác định các đặc điểm chung của hệ gene Bacillus pseudomycoides DSM 

12442: Thông tin được cung cấp bởi NCBI, EZBioCloud, GeneMark, ARTS 
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2. Xác định vị trí phân loại: Sử dụng bộ gen chủng Bacillus pseudomycoides DSM 

12442 và 10 chủng giống liên quan dựa trên công cụ The Type (Strain) Genome 

Server (TYGS). 

3. Phân tích cụm gene sinh tổng hợp cho các chất chuyển hóa thứ cấp Bacillus 

pseudomycoides DSM 12442: Công cụ antiSMASH 6.0.1 được sử dụng để xác 

định và phân tích các cụm gene sinh tổng hợp (BGC) và các hợp chất thứ cấp. 

4. Phân tích chú thích GO: quá trình sinh học, chức năng phân tử và vị trí các gen 

trong hệ genome: Sau khi chạy blast, interpro, mapping và annot trong 

BLAST2GO sử dụng charts, graphs và select để phân tích GO và chú thích chức 

năng. 

5. Phân tích con đường của chất thứ cấp để tạo ra bacillibactin của Bacillus 

pseudomycoides DSM 12442: Sử dụng local blast để xác định mức dộ tương dồng 

của 7 gen liên quan đến sinh tổng hợp bacillibactin. 

Kết quả nghiên cứu: 

1. Bacillus pseudomycoides DSM 12442 có 6216 gen theo dự đoán của công cụ 

GeneMark 

2. Bacillus pseudomycoides DSM 12442 có liên quan chặt chẽ với Bacillus 

pseudomycoides strain 219298 và Bacillus pseudomycoides str. BTZ. 

3. Bacillus pseudomycoides DSM 12442 có 15 BGC giả định cho quá trình sinh 

tổng hợp các hợp chất thứ cấp.  

4. Hệ gen của xạ khuẩn Bacillus pseudomycoides DSM 12442 được phân tích GO 
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với 15 cấp độ. 

5. Bacillus pseudomycoides DSM 12442 mang cluter số 2 liên quan đến con đường 

sinh tổng hợp bacillibactin với mức độ đầy đủ và tương đồng cao của các gen sinh 

tổng hợp với chủng được so sánh. 

Kết luận: 

Chủng vi khuẩn Bacillus pseudomycoides DSM 12442 được dự đoán có 6216 gen 

bằng công cụ GeneMark. Hầu hết các gen trong hệ genome của chủng đều có mức 

độ tương đồng rất cao so với các chủng thuộc loài Bacillus cereus Kết quả phân 

tích bản thể luận (GO) bằng nhiều công cụ (BLAST, InterProScan) cho thấy: trong 

tổng số 6216 gen, có 2656 gen thuộc nhóm quá trình sinh học, 3359 gen thuộc 

nhóm chức năng phân tử và 1402 gen thuộc nhóm thành phần tế bào. 

Kết quả phân tích nhờ công cụ antiSMASH 6.0.1 cho thấy chủng Bacillus 

pseudomycoides DSM 12442 có 15 BGC giả định cho quá trình sinh tổng hợp các 

hợp chất thứ cấp như: enzym tổng hợp peptide không cần ribosome, LAP, 

thiopeptide, RiPP-like, NRPS-like, betalactone, terpene, lanthipeptide-class-ii…  

Chủng Bacillus pseudomycoides DSM 12442 mang cluter 2 bao gồm 2 gene cốt 

lõi, 13 gene bổ sung, 3 gene liên quan đến vận chuyển, 5 gene điều hòa và 57 gene 

khác trong con đường sinh tổng hợp bacillibactin. Chính vì vậy, có thể giả định 

chủng Bacillus pseudomycoides DSM 12442 có thể có khả năng sinh tổng hợp 

bacillibactin. 
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127.  
Đại 

học 

Nghiên cứu cảm ứng 

khả năng sinh rễ tơ 

của cây Hà thủ ô đỏ 

(Fallopia multiflora 

Thunb.) thông qua vi 

khuẩn Agrobacterium 

rhizogenes K559 

Nguyễn 

Vân Anh 

TS. Nông 

Thị Huệ 

Mục đích: xây dựng hệ thống cảm ứng rễ tơ làm tiền đề cho việc nhân nuôi sinh 

khối hợp chất thứ cấp phục vụ ngành dược liệu Việt Nam. Với phương pháp là 

kiểm tra sự có mặt của ri-plasmid của vi khuẩn tiền chuyển gen. Thiết lập các thí 

nghiệm cảm ứng rễ tơ qua vật liệu, mật độ vi khuẩn, thời gian lây nhiễm, thời gian 

đồng nuôi cấy. Sau đó, tiến hành kiểm tra sự có mặt của các gen Rol bằng phương 

pháp PCR. Kết quả và kết luận như sau: Vật liệu duy nhất có khả năng ra rễ tơ là lá 

với tỷ lệ tạo rễ 10%, số rễ/mẫu 1.63. Mật độ vi khuẩn thích hợp là 0.2 với tỷ lệ tạo 

rễ 17.5% và số rễ/mẫu 1.58. Thời gian lây nhiễm 10 phút cho ra kết quả cảm ứng rễ 

cao nhấ 22.5% và 2.23 số rễ/mẫu. Thời gian đồng nuôi cấy thích hợp trong 7 ngày. 

Kết quả tách chiết DNA ra các băng vạch rõ nét, và kiểm tra rễ với mồi RolB bằng 

phương pháp PCR do một số yếu tố khách quan về tủ âm bảo quản mồi, nên mồi 

đặc hiệu bị đào thải Ri-plasmid, cho kết quả không đúng với các băng vạch đã 

kiểm tra từ trước. Vì vậy thí nghiệm này vẫn chưa có kết quả chính xác. 

128.  
Đại 

học 

PHÂN LẬP MỘT SỐ 

CHỦNG VI KHUẨN 

LAM GÂY HIỆN 

TƯỢNG NỞ HOA 

THU THẬP Ở MỘT 

SỐ AO HỒ NUÔI 

THỦY SẢN TẠI 

Phan Ngọc 

Tú 

TS. PHẠM 

THỊ DUNG 

Kết quả khảo sát 09 ao hồ nuôi cá tại 03 tỉnh phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Dương, 

Hưng Yên cho thấy 100% các hồ này đều có hiện tượng nước nở hoa, nước có màu 

xanh vàng nhạt đến xanh đậm đen, có chứa nhiều vi khuẩn lam sinh sôi bùng nở. 

Các hồ nuôi cá ở Hà Nội (tại Ứng Hòa, Phú Xuyên), hiện tượng nở hoa này nghiêm 

trọng hơn so với các tỉnh còn lại. Vi khuẩn lam sinh sống tốt nhất trong môi trường 

BG-11 lỏng, lắc 90 vòng/ phút, có chiếu sáng. Điều kiện bảo quản mẫu nước trong 

ngăn mát tủ lạnh (4oC) càng lâu thì càng giảm khả năng sinh trưởng và phát triển 

của vi khuẩn lam. Kết quả soi kính hiển vi cho thấy, mẫu vi khuẩn lam thu được ở 
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MỘT SỐ TỈNH 

MIỀN BẮC 

mẫu nước Hà Nội có dạng chuỗi dài, rất giống với loài Arthrospira sp. Để quản lý 

tốt hiện tượng nước nở hoa thì cần kết hợp nhiều biện pháp tổng hợp như quản lý 

nguồn nước, sử dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi trồng như vệ sinh lòng ao, sục 

khí, kết hợp cả biện pháp sinh học, hóa học, và công tác tuyên truyền giáo dục để 

mang lại hiệu quả tốt nhất.  

129.  
Đại 

học 

Khảo sát nguồn gen 

một số giống lúa chất 

lượng cao 

Đào Thị 

Loan 

GS.TS.Phan 

Hữu Tôn 

BẢN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  

Tên khóa luận: Khảo sát nguồn gen một số giống lúa chất lượng cao 

Giảng viên hướng dẫn: GS. TS. Phan Hữu Tôn 

Sinh viên thực hiện: Đào Thị Loan 

Lớp: K63CNSHC Khóa: 63  

Tóm tắt báo cáo  

Mục đích của đề tài: 

Đánh giá được đặc điểm nông sinh học cấu thành năng suất, đặc biệt là chất lượng 

và khả năng chứa gen Wxb quy định hàm lượng amylose trung bình và gen fgr quy 

định mùi thơm phục vụ trong chọn tạo giống cây trồng. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Đánh giá các tính trạng nông sinh học quan trọng trên cây lúa trồng ngoài đồng 

ruộng. Đánh giá chỉ tiêu chất lượng các giống lúa gạo bằng KOH 1,7%. Phát hiện 

gen thơm fgr và gen chứa hàm lượng amylose Wx bằng chỉ thị phân tử DNA. 

Kết quả nghiên cứu: 

Qua kết quả đánh giá phát hiện gen mùi thơm bằng chỉ thị phân tử ở 15 mẫu giống 
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thì cho thấy có 5 mẫu giống có chứa gen thơm fgr là 129F15 (L3), 11079 (L5), Gạo 

đen MH (L7), T49*-2 (L10), bắc thơm 7. 

Qua nghiên cứu đánh giá gen chứa hàm lượng amylose trung bình bằng chỉ thị 

phân tử ở 15 mẫu giống thì thấy có 11 mẫu giống có chứa hàm lượng amylose 

trung bình.  

Kết luận: 

Nghiên cứu này sử dụng chỉ thị phân tử DNA phát hiện các gen thơm fgr và gen 

chứa hàm lượng amylose trung bình của 15 mẫu giống lúa đang lưu giữ tại Trung 

tâm Bảo tồn và Phát triển Nguồn gen Cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Bằng chỉ thị phân tử phát hiện được 5 mẫu giống mang gen thơm fgr, 11 mẫu giống 

mang gen biểu hiện hàm lượng amylose trung bình. 

130.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo đột 

biến in vitro cây trầu 

bà xanh (Epipremnum 

aureum) bằng xử lý 

sodium azide 

Nguyễn 

Thúy Nga 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

Mục đích: Xác định được phương pháp xử lý đột biến hiệu quả và tạo được các 

dòng biến dị di truyền làm nguồn nguyên liệu cho công tác chọn giống cây trầu bà 

xanh. 

Phương pháp: Các chồi in vitro được ngâm trong dung dịch NaN3 hoặc nuôi cấy 

trong môi trường chứa NaN3 ở nồng độ và thời gian theo từng thí nghiệm. 

Các mẫu sau khi xử lý được thấm khô và nuôi cấy trên môi trường MS + 2 mg/l 

BA + 5 mg/l adenin sulfat + 30 g/l đường. DNA cây trầu bà xanh được tách chiết 

theo phương pháp CTAB với một số cải tiến. Đánh giá sự sai khác di truyền bằng 

chỉ thị RAPD. 

Kết quả: Các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng về thời gian và nồng độ NaN3 cho 
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thấy việc xử lý NaN3 để tạo đột biến cho cây trầu bà xanh là có khả quan, các mẫu 

có thể sinh trưởng và phát triển tốt, có xuất hiện những biến dị giả định. Đối với thí 

nghiệm bổ sung trực tiếp NaN3 và môi trường nuôi cấy, các mẫu chết với tỷ lệ 

100%, điều này chứng tỏ rằng không thể bổ sung NaN3 trực tiếp vào môi trường 

nuôi cấy trầu bà xanh để tạo đột biến. Xuất hiện mẫu biến dị giả định ở thí nghiệm 

xử lý NaN3 1,0 mM ở các khoảng thời gian 30, 60, và 90 phút. Kết quả phân tích 

RAPD – PCR cho thấy có sự sai khác di truyền giữa các dòng biến dị giả định và 

mẫu đối chứng. Điều này chứng tỏ việc xử lý đột biến bằng sodium azide trên cây 

trầu bà xanh là có thể tạo ra các đột biến. 

Kết luận: Các chồi trầu bà xanh có thể xử lý NaN3 ở các nồng độ và thời gian khác 

nhau để tạo đột biến. NaN3 tác động ngẫu nhiên đến các chỉ tiêu tỷ lệ mẫu tạo chồi, 

hệ số nhân ch, chiều cao chồi, số lá và tỷ lệ tạo rễ. Xử lý NaN3 trong 60 phút ở các 

nồng độ 1,0; 2,5; 5,0 mM và xử lý NaN3 1 mM trong 30, 60, 90 phút có thể tạo ra 

biến dị về mặt hình thái. Kết quả RAPD cho thấy sự khác biệt di truyền giữa các 

dòng chứng tỏ việc xử lý NaN3 có thể tạo ra đột biến trên cây trầu bà xanh. 

 

131.  
Đại 

học 

Nghiên cứu thiết kế 

vector và biểu hiện 

gen M của virus gây 

bệnh tiêu chảy cấp ở 

lợn (PEDV) trên cây 

Tống Thị 

Tuyết Chi 

PGS. TS. 

Phạm Bích 

Ngọc, TS. 

Nông Thị 

Huệ 

Dịch tiêu chảy cấp ở lợn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và gây thiệt hại lớn 

đối với các nước phát triển chăn nuôi lợn, trong đó có Việt Nam. Biện pháp hiệu 

quả để phòng tránh dịch bệnh là tiêm phòng vắc xin. Hướng “Nghiên cứu thiết kế 

vector và biểu hiện gen M của virus gây bệnh tiêu chảy cấp ở lợn (PEDV) trên cây 

thuốc lá Nicotiana benthamiana tại Việt Nam” sẽ là bước đi tiềm năng trong việc 
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thuốc lá Nicotiana 

benthamiana tại Việt 

Nam 

định hướng phát triển vắc xin chống lại bệnh. Ở nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 

phương pháp thiết kế cấu trúc vector chuyển gen, phương pháp biểu hiện tạm thời 

kháng nguyên M tái tổ hợp trên cây thuốc lá bằng Agroinfiltration và phương pháp 

đánh giá mức độ biểu hiện của kháng nguyên M bằng điện di SDS-PAGE và 

Western blot. Kết quả nghiên cứu cho thấy chúng tôi đã thiết kế thành công các cấu 

trúc vector biểu hiện pCB301 mang gen mã hóa kháng nguyên M-pII, M-ELP, M-

pII-ELP phù hợp với tính toán lý thuyết và tạo được chủng AGL1 mang các vector 

tương ứng. Sau đó, chúng tôi đã biểu hiện các kháng nguyên M này trên cây thuốc 

lá bằng hệ thống biểu hiện tạm thời Agroinfiltration nhờ chủng AGL1. Sự biểu 

hiện các cấu trúc này đều được phát hiện bằng phương pháp Western blot. Kết quả 

kiểm tra mức độ biểu hiện cho thấy cấu trúc M-ELP vào ngày thứ 5 sau biến nạp là 

mạnh nhất. 

132.  
Đại 

học 

Đánh giá sinh trưởng, 

phát triển của chủng 

nấm sò PN33 trong 

một số điều kiện nuôi 

cấy khác nhau 

Nguyễn 

Thanh 

Thúy 

Ths. Trần 

Đông Anh; 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Luyện 

* Mục đích: Khảo sát, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm 

sò PN33 trên các môi trường khác nhau, từ đó chọn ra môi trường thích hợp nhất 

* Phương pháp: Kết quả nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh 

học bằng phần mềm Excel 2010 và phầm mềm IRRISTAT 5.0 

* Kết luận: Trên môi trường PA có bổ sung các nguồn cacbon khác nhau, chủng 

nấm sò phát trển tốt nhất trên môi trường có bổ sung 23g Fructose với hệ sợi dày, 

trắng mượt, tốc độ hệ sợi nhanh nhất, đạt 9,33mm/ ngày 

Trên môi trường PDA có bổ sung các nguồn nito khác nhau, chủng nấm sò phát 

trển tốt nhất trên môi trường có bổ sung 2g Peptone với hệ sợi dày, đồng đều trắng 
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mượt, tốc độ hệ sợi nhanh nhất, đạt 6,43mm/ ngày 

Hệ sợi nấm sò phát triển nhanh, mật độ dày, trắng mượt và đồng đều ở CT1 (94% 

Bông + 5% Cám mạch + 1% Bột nhẹ), tốc độ hệ sợi đạt 9,72 mm/ngày. Từ đó kết 

luận CT1 là môi trường phù hợp nhất cho hệ sợi nấm sò PN33 phát triển 

133.  
Đại 

học 

Phân tích biểu hiện 

gene mã hoá nhân tố 

phiên mã TCP ở cây 

hương nhu tía 

(Ocimum 

tenuiflorum) 

Phạm Thị 

Kiều Dy 

Nguyễn 

Thanh Hảo 

Nhân tố phiên mã TCP là nhóm protein điều hòa đăc̣ trưng và tham gia vào quá 

triǹh sinh hoc̣ quan troṇg ở cây trồng liên quan đến sinh trưởng, phát triển và thích 

ứng với môi trường. Tuy nhiên, chưa có thông tin về nhóm TCP ở cây hương nhu 

tía (Ocimum tenuiflorum), một trong những cây dược liệu chính ở Việt Nam. 

Trong nghiên cứu này, nhóm TCP đã được phân tích trên cây hương nhu tía bằng 

các công cụ tin sinh học. Kết quả đã cho thấy, tổng số 16 thành viên của họ TCP đã 

được xác định ở hệ tham chiếu của cây hương nhu tía. Phân tích đặc tính cho thấy 

tính chất của họ TCP ở hương nhu tía rất đa dạng về kích thước, trọng lượng phân 

tử và điểm đẳng điện, độ bất ổn định và chỉ số béo. Tất cả các thành viên của họ 

TCP ở hương nhu tía đều có tính ưa nước, trong khi chúng phân bố chủ yếu tại 

nhân và trong tế bào chất. Xây dựng sơ đồ hình cây đã chỉ ra rằng, 5 thành viên, 

bao gồm OtTCP01, 04, 07, 12 và 15 có thể liên quan đến đáp ứng hạn. Trong đó, 

gene tương đồng với OtTCP07, 12 và 15 trên Arabidopsis thaliana có mức độ biểu 

hiện đáp ứng với stress hạn ở mẫu rễ và thân. Tóm lại, kết quả của nghiên cứu này 

đã cung cấp những dẫn chứng quan trọng trong việc đề xuất ứng viên cho phân tích 

chức năng gene tiếp theo. 
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134.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tái tổ hợp 

gen PCBER-SDR từ 

nấm nội sinh 

Penicillium herquei 

sinh enzyme khử 

phenylcoumaran 

benzylic ether biểu 

hiện trong vi khuẩn E. 

coli 

Nguyễn 

Mai 

Hương 

PGS.TS. 

Phạm Bích 

Ngọc và 

GS.TS. Phan 

Hữu Tôn 

Podophyllotoxin là một chất hóa học được sử dụng làm tiền chất để tổng hợp thuốc 

chống ung thư etoposide và teniposide. Podophyllotoxin hiện được chứng thu nhận 

chủ yếu từ thực vật, nhưng lượng thu hồi thấp. Do vậy, các nhà khoa học đã thử 

nghiệm khai thác trên các vi nấm nội sinh trong chính loài thực vật đó. Pinoresinol-

lariciresinol reductase (PLR) là một enzyme đóng vai trò quan trọng trong con 

đường sinh tổng hợp podophyllotoxin. Tổng quan từ các nghiên cứu cho thấy, 

PLRs cùng với phenylcoumaran benzylic ether reductase (PCBER) đều thuộc 

nhóm enzyme phụ thuộc NADPH khử nhóm rượu thơm. Chúng không chỉ chia sẻ 

trình tự acid amin tương đồng cao, mà cấu trúc của chúng tương tự nhau. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp tách chiết DNA tổng số và 

RNA từ chủng nấm Penicillium herquei để thực hiện nhân gen và xác định trình tự 

đoạn gen nhằm phục vụ cho thiết kế các cấu trúc vector tách dòng và vector biểu 

hiện và cuối cùng sẽ thực hiện phương pháp điện di SDS-PAGE và lai miễn dịch 

Western Blot để xác định các mức độ biểu hiện. Dựa vào các phương pháp trên, 

chúng tôi đã tách chiết thành công DNA tổng và RNA từ chủng nấm và đọc được 

trình tự của đoạn gen PCBER-SDR, đồng thời đã thiết kế thành công các vector tái 

tổ hợp mang gen PCBER-SDR và kiểm tra thành công các mức độ biểu hiện ở 

chủng E. coli. 

135.  
Đại 

học 

Khảo sát nguồn gen 

giống lúa triển vọng 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

GS.TS. Phan 

Hữu Tôn 

Mục đích của KL: Khảo sát nguồn gen để phát hiện được các mẫu, giống lúa có 

năng suất cao, chất lượng tốt đồng thời có chứa gen kháng bệnh bạc lá, đạo ôn và 

rầy nâu phục vụ cho công tác chọn tạo giống lúa mới. 
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kháng bẹnh bạc lá, 

đạo ôn và rầy nâu 

Phương pháp: +Đánh giá đặc điểm nông sinh học, năng suất, chất lượng theo Quy 

chuẩn Quốc gia về Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống lúa. 

+Nuôi cấy và phân lập chủng vi khuẩn bạc lá theo phương pháp đơn khuẩn lạc của 

Taura 

+Sử dụng chỉ thị phân tử DNA để phát hiện khả năng mang gen kháng bệnh bạc lá, 

đạo ôn và rầy nâu. 

Kết quả: +Kết quả nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học: Thời gian sinh trưởng 

của các giống lúa khảo sát phần lớn thuộc nhóm cây trung ngày, năng suất lý 

thuyết khá cao, phần lớn các mẫu giống lúa thuộc dạng hạt gạo thon và không bị 

bạc bụng. 

+Phân lập được 1 chủng vi khuẩn Xanthomonas 

+Bằng việc sử dụng chỉ thị phân tử đã chọn lọc ra được 12 mẫu giống mang 2 gen 

kháng Xa4 và Xa7, 4 mẫu giống mang 2 gen kháng bệnh đạo ôn và 13 giống mang 

gen kháng rầy nâu. 

Kết luận: tuyển chọn được 2 mẫu giống lúa triển vọng là T62-4 và T62-14 cho 

năng suất cao, chất lượng tốt đồng thời mang gen kháng bệnh bạc lá, đạo ôn và rầy 

nâu để phát triển phục vụ cho sản xuất. 

136.  
Đại 

học 

Nghiên cứu phân lập 

một số gen liên quan 

đến con đường sinh 

tổng hợp IAA ở vi 

Nguyễn 

Siêu Tuấn 

Vũ 

PGS.TS. 

Phạm Bích 

Ngọc. ThS. 

Mục đích của đề tài:  

1. Nghiên cứu dự đoán các con sinh tổng hợp IAA có thể có trên chủng vi khuẩn B. 

megaterium 1TM7. 

2. Phân lập các gen mã hóa cho enzyme quan trọng trong các con đường được dự 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

khuẩn Bacillus 

megaterium 

Trịnh Thị 

Thu Thủy 

đoán. 

Phương pháp nghiên cứu: 

1. Phương pháp khai thác cơ sở dữ liệu KEGG, NCBI 

2. Phương pháp tách DNA genom (gDNA) của Bacillus megaterium 

3. Phương pháp khuếch đại gen bằng phản ứng PCR 

Kết quả nghiên cứu: 

IAA là một chất điều hòa sinh trưởng rất quan trọng của thực vật. Trong tự nhiên, 

IAA được tổng hợp bởi cả thực vật lẫn vi sinh vật vùng rễ của thực vật. Vi khuẩn 

Bacillus megaterium là một vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp IAA với lượng lớn 

và có nhiều ưu điểm để nghiên cứu. Trong đề tài này, chúng tôi đã dự đoán được ba 

con đường sinh tổng hợp IAA và các gen tham gia các con đường đó trên vi khuẩn 

Bacillus megaterium 1TM7 và khuếch đại thành công ba gen tiềm năng tham gia 

sinh tổng hợp IAA là ysnE, yclC và 1TM7_03404. 

Kết luận: 

1. Đề tài đã dự đoán một số con đường và một số gen tham ra con đường sinh tổng 

hợp IAA ở B.megaterium 1TM7.  

2. Nhân và giải trình tự thành công 3 gen tiềm năng từ gADN của B. megaterium 

1TM7 (03404, yclC và ysnE). 

137.  
Đại 

học 

STUDY ON THE 

METHODS OF 

IDENTIFICATION 

Phạm Văn 

Tuấn 

Ninh Thị 

Thảo 

One of the products containing Bacillus thuringiensis (Bt), "DELFIN® WG" 

probiotic, is anticipated to be able to supplement or replace chemical medications 

due to its benefits, including excellent specificity for target insects, safety, and 
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OF BACILLUS 

THURINGIENSIS IN 

BIOLOGICAL 

PESTICIDE 

“DELFIN® WG” 

therefore most especially environmental friendliness. 

To identify and quantify Bt in the biological insecticide "DELFIN® WG," we 

analyzed the morphological, biochemical, and molecular characteristics of putative 

isolate and compared with reference strain. The results showed that the putative Bt 

isolate from "DELFIN® WG" shared traits with reference Bt strain 4T1 in terms of 

lethicinase, sucrose, and catalase positivity as well as cell, colony spore, and 

protein crystal properties.  

The findings demonstrated that the putative isolate had the distinct band 

corresponding to the target genes, proving that they are Bt. As a result, we 

concluded that by morphological, biochemical, and molecular analyses can be 

utilized in combination to identify Bacillus thuringiensis in "DELFIN® WG" 

specifically, as well as in other Bt-contained products generally. 

138.  
Đại 

học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của một số điều kiện 

nuôi cấy đến sinh 

trưởng của chủng nấm 

linh chi QN04 thu 

nhập tại Quảng Nam 

HOÀNG 

THỊ HÀ 

Ths.Trần 

Đông Anh 

Đề tài này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các điều kiện nuôi cấy đến 

chủng nấm QN04 gồm: môi trường dịch chiết hữu cơ được thực hiện trên 5 loại 

môi trường là dịch chiết khoai tây, khoai lang, khoai sọ, cám mạch và ngô; nguồn 

cacbon được thực hiện trên 5 loại đường là: Glucose, Dextrose, Fructose, Maltose, 

Sucrose; nguồn nitrogen được thực hiện trên 6 loại là: Cao nấm men, NH4CL, 

(NH4)2SO4, Urea, Pepton, Malt extract; pH từ 4-9. 

Kết quả thu được cho thấy: 

Đối với nghiên cứu môi trường dịch chiết thì dịch chiết cám mạch có thời gian mọc 

kín đĩa petri nhanh nhất (8,20 ngày) với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 5,89 
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mm/ngày, mật độ hệ sợi cao. Môi trường dịch chiết khoai sọ có thời gian mọc kín 

đĩa petri chậm nhất (13,27 ngày), với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 3,53 

mm/ngày, mật độ hệ sợi thấp, sợi mảnh. 

Đối với nghiên cứu nguồn cacbon thì nguồn cacbon tốt nhất là glucose có thời gian 

mọc kín đĩa petri nhanh nhất (8,23 ngày) với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 5,23 

mm/ngày, mật độ hệ sợi cao. Maltose có thời gian mọc kín đĩa petri chậm nhất 

(12,46 ngày), với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 3,17 mm/ngày, mật độ hệ sợi 

thấp, sợi mảnh. 

Đối với nghiên cứu nguồn nitrogen thì nguồn nitrogen tốt nhất Pepton có thời gian 

mọc kín đĩa petri nhanh nhất (8,27 ngày) với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 6,07 

mm/ngày, mật độ hệ sợi cao. NH4CL có thời gian mọc kín đĩa petri chậm nhất 

(9,77 ngày), với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 4,37 mm/ngày, mật độ hệ sợi thấp, 

sợi mảnh.  

Đối với nghiên cứu môi trường pH thì pH7 có thời gian mọc kín đĩa petri nhanh 

nhất (8,07 ngày) với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 5,80 mm/ngày, mật độ hệ sợi 

cao. pH4 có thời gian mọc kín đĩa petri chậm nhất (9,77 ngày), với tốc độ sinh 

trưởng của hệ sợi là 4,60 mm/ngày, mật độ hệ sợi thấp, sợi mảnh. 

139.  
Đại 

học 

Đánh giá sinh trưởng 

và phát triển của một 

số chủng nấm Đầu khỉ 

(Hericium erinacium) 

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

THS. 

Nguyễn Thị 

Luyện 

Cả 5 chủng nấm Đầu khỉ đều sinh trưởng tốt trên môi trường nhân giống cấp 1 

(PGA). Trong đó chủng He5 có thời gian sinh trưởng ngắn nhất, hệ sợi phát triển 

kín đĩa sau 19 ngày cấy giống và tốc độ hệ sợi nhanh nhất là 2,3mm/ngày. 

Hệ sợi của 5 chủng nấm Đầu khỉ sinh trưởng, phát triển tốt trên môi trường nhân 
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đang được lưu giữ tại 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

giống cấp 2. Hệ sợi phát triển kín chai nhanh nhất ở 2 chủng He2 sau 26 ngày và 

He5 sau 28 ngày cấy giống. 

Trên môi trường nuôi trồng hệ sợi 5 chủng nấm Đầu khỉ đều bám sâu vào nguyên 

liệu và hình thành được mầm mống quả thể. Trong đó chủng He4 cho kích thước 

quả thể lớn hơn 85,71x99,29 (mm). 

140.  
Đại 

học 

Phân tích đa dạng di 

truyền của một số 

chủng giống vi sinh 

vật nội sinh trong cây 

Đảng sâm thu thập tại 

Sapa, Lào Cai 

Phan Tiến 

Quốc 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

15 mẫu vi sinh vật được thu thập được đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân 

tử RAPD và ISSR. Với tổng số 21 mồi phân tích, 288 locus với tổng số 1282 băng 

vạch phát hiện được. Kết quả phân tích đa dạng di truyền cho thấy, hệ số tương 

đồng của 15 mẫu giống vi sinh vật dao động từ 0.480 – 1.000 

141.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

HOÀN THIỆN QUY 

TRÌNH NHÂN 

GIỐNG VÀ KỸ 

THUẬT RA CÂY 

SÂM NGỌC LINH 

(Panax vietnamensis 

HA et Grushv.) NUÔI 

CẤY MÔ 

Nguyễn 

Thị Thanh 

GS.TS. 

Nguyễn 

Quang 

Thạch 

Nghiên cứu tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của các chất điều tiết sinh trưởng 

đến khả năng bật mầm và nhân phôi của phôi đơn khi nuôi cấy; ảnh hưởng của các 

điều kiện trồng trong nhà vi khí hậu đến khả năng thích nghi và sinh trưởng của 

cây sâm Ngọc Linh cấy mô. Từ đó, giúp hoàn thiện quy trình nhân giống cây sâm 

Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và kỹ thuật trồng cây con từ cây 

con in vitro. Các phôi đơn khi đã hình thành rõ đầu rễ, đầu lá được sử dụng để 

nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều tiết sinh trưởng i: auxin; ii: các loại 

cytokinin. Kết quả cho thấy: môi trường ½ MS có bổ sung 1,5 mg/l α-NAA + 0,1 

mg/l BA +30 g/l đường +5 g/l agar cho hình thái và chất lượng cây con bật mầm từ 

phôi tốt nhất sau (46,67%) 8 tuần nuôi cấy. Môi trường có bổ sung auxin: 1,0 mg/l 
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kinetin nhưng không bổ sung BA cho tỷ lệ phôi bật mầm thành cây cao nhất 

(58,33%). Axit humic 0,7 g/l cho số lượng phôi mới tạo thành cao nhất (74,05 

phôi/mẫu), phôi mới tạo thành chắc, to khỏe và hình thái cây con tạo thành tốt sau 

8 tuần nuôi cấy. Ngoài ra, PEG và ABA cũng cho tác động đến tỷ lệ nhân phôi, 

phôi đơn sau 8 tuần nuôi cấy trên môi trường kết hợp giữa 20 g/l PEG và 0,2 mg/l 

ABA (axit absisic), môi trường nền ½ MS +30 g/l đường +5 g/l agar cũng cho tỷ lệ 

tạo phôi cao là 62,71 phôi/mẫu. Cây con sâm Ngọc Linh in vitro phát triển hoàn 

thiện, sẽ được trồng trong nhà vi khí hậu để đánh giá khả năng thích nghi và sinh 

trưởng sau ra cây. Kết quả, sau 4 tuần theo dõi cho thấy cây sâm ngọc linh cấy mô 

bị mất nước rất nhanh khi ra cây và chết hoàn toàn nếu không có biên pháp giữ ẩm. 

Biện pháp giữ ẩm cho cây bằng úp cốc nhựa trong với thời gian 20 ngày cho tỷ lệ 

cây sống cao nhất (100%). Trong 3 loại giá thể nghiên cứu , giá thể peatmoss cho 

tỷ lệ cây sống cao nhất (86,67%) và tỷ lệ cây mọc lá mới cao hơn cả ( 53,85% ) sau 

3 tháng trồng. 

142.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

ĐÁNH GIÁ HIỆU 

LỰC PHÒNG TRỪ 

BỆNH THÁN THƯ 

TRÊN CÂY XOÀI 

CỦA CHẾ PHẨM 

SINH HỌC 

Nguyễn 

đắc quang 

dũng 

TS. PHẠM 

THỊ LÝ 

THU, ThS. 

TRẦN THỊ 

HỒNG 

HẠNH 

Mục đích 

Đánh giá hiệu lực phòng trừ nấm gây bệnh thán thư trong điều kiện phòng thí 

nghiệm nhà lưới và mật độ vi sinh vật đối kháng tồn tại trong chế phẩm sinh học 

ATX1. 

Phương pháp  

nghiên cứu bảo quản chế phẩm sinh học ATX1 

đánh giá hiệu lực đối kháng nấm gây bệnh thán thư trên cây cây xoài của chế phẩm 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

sinh học trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới 

khả năng sinh trưởng của cây xoài trong điều kiện nhà lưới sau khi bổ sung chế 

phẩm ATX1. 

Kết quả. 

Đã tiến hành kiếm tra được hiệu lực của chế phẩm và kiểm tra được mật độ vi sinh 

vật đối kháng trong chế phẩm ATX1 

Kết luận 

Đánh giá được mật độ các chủng vi sinh vật đối kháng tồn tại trong chế phẩm 

ATX1 đạt 3,5-6,5 x 108 cfu/ml.  

Đã đánh giá được hiệu lực phòng trừ nấm gây bệnh thán thư Colletotrichum của 

chế phẩm ATX1 trên cây xoài trong điều kiện phòng thí nghiệm đạt 78,56% ở nồng 

độ chế phẩm 50 µl/20ml và trong nhà lưới đạt trên 70% với liều lượng 30ml/20l 

nước. 

143.  
Đại 

học 

Khảo sát nguồn gen 

cà chua kháng virus 

xoăn vàng lá và bệnh 

nấm sương mai 

Nguyễn 

Phương 

Thanh 

GS. TS. 

Phan Hữu 

Tôn 

BẢN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  

Tên khóa luận: Khảo sát nguồn gen cà chua kháng virus xoăn vàng lá và bệnh nấm 

sương mai 

Giảng viên hướng dẫn: GS. TS. Phan Hữu Tôn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phương Thanh 

Lớp: K63CNSHC Khóa: 63  

Tóm tắt báo cáo  

Mục đích của đề tài: 
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Khảo sát nguồn gen để phát hiện dòng giống cà chua có năng suất, chất lượng tốt, 

có chứa gen kháng virus xoăn vàng lá và nấm sương mai phục vụ cho công tác 

chọn tạo giống cây trồng. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Đánh giá các tính trạng nông sinh học quan trọng trên cây cà chua. Đánh giá khả 

năng kháng virus xoăn vàng lá và nấm sương mai bằng phương pháp lây nhiễm 

nhân tạo. Sử dụng chỉ thị phân tử đánh giá khả năng mang gen kháng virus xoăn 

vàng lá Ty2, Ty3 và gen kháng nấm sương mai Ph3 trên cà chua. 

Kết quả nghiên cứu: 

Qua kết quả đánh giá khả năng kháng virus xoăn vàng lá bằng phương pháp lây 

nhiễm nhân tạo và sử dụng chỉ thị phân tử DNA ta thấy có 12 mẫu giống có khả 

năng kháng virus xoăn vàng lá. 

Qua kết quả đánh giá khả năng kháng nấm sương mai bằng phương pháp lây nhiễm 

nhân tạo và sử dụng chỉ thị phân tử DNA ta thấy có 20 mẫu giống có khả năng 

kháng nấm sương mai. 

Kết luận: 

Nghiên cứu này sử dụng chỉ thị phân tử DNA và phương pháp lây nhiễm nhân tạo 

để phát hiện khả năng kháng virus xoăn vàng lá và nấm sương mai của 24 mẫu 

giống cà chua được chọn tạo bởi Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nguồn gen Cây 

trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Từ các kết quả nghiên cứu tuyển chọn 

được 12 mẫu giống có khả năng kháng cả hai bệnh xoăn vàng lá và sương mai 
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trong đó có 4 mẫu giống vừa cho năng suất cao, chất lượng tốt và kháng được cả 

hai bệnh này. 

144.  
Đại 

học 

Nghiên cứu hoàn 

thiện một số công 

đoạn trong quy trình 

nhân giống in vitro và 

ex vitro Sâm Nam núi 

Dành 

Nguyễn 

Thị Bảo 

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Thạch 

Tại Việt Nam các nghiên cứu về sâm Nam núi Dành đang được dần nhiều người 

biết đến. Sâm Nam là một loại dược phẩm quý hiếm, có nhiều hoạt chất dinh 

dưỡng. Nghiên cứu đề tài này với mục đích hoàn thiện quy trình nhân giống in 

vitro và ex vitro Sâm Nam. Sử dụng phương pháp nuôi cấy mô hiện hành và 

phương pháp vít cành. 

Kết quả cho thấy môi trường nhân nhanh: MS + 0,5 mg/l BA + 0,5 mg/l IBA + 

40g/l đường saccarose + 5 g/l agar với hệ số nhân đạt 2,78 chồi/mẫu. 

2) Giai đoạn ra rễ ½ MS + 0,2 g/l axit humic + 0,4 g/l than hoạt tính + 30g/l đường 

+ 5g/l agar + 1 mg/l αNAA + 0,2 mg/l 2,4D + 0,2 mg/l TDZ cho tỷ lệ tạo rễ cao 

nhất là 86,67% sau 60 ngày theo dõi. 

3) Giá thể ra cây Sâm Nam núi Dành in vitro tốt nhất là: 70% xơ dừa + 12% 

peatmoss + 10% vermi + 8% perite. Với tỉ lệ sống là 73,33% sau 8 tuần theo dõi. 

4) Nồng độ αNAA thích hợp nhất cho kỹ thuật vít cành là 2000ppm cho tỉ lệ ra rễ 

là 83% sau 60 ngày theo dõi.  

5) Nồng độ αNAA thích hơp nhất để giâm cành Sâm Nam núi Dành là 2000ppm 

cho tỉ lệ ra rễ là 13,33%. 

145.  
Đại 

học 

Khảo sát nguồn gen 

lúa cẩm địa phương 

Nguyễn 

Khắc 

Quỳnh 

GS.TS. Phan 

Hữu Tôn 

Mục đích thực hiện đề tài là khảo sát nguồn gen ra được dòng lúa cẩm có năng suất 

cao, vừa đem lại hàm lượng anthocyanin và có gen quy định hàm lượng 

anthocyanin cao. Phương pháp đánh giá đặc điểm nông sinh học; phương pháp đo 
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cho hàm lượng 

anthocyanin cao 

hàm lượng anthocyanin theo Yang và cs (2009), Abdel-Aal và Hucl (1999); Tách 

chiết DNA theo quy trình CTAB rút gọn, mồi và phản ứng PCR thực hiện theo 

nghiên cứu của Maeda và cs (2014). Kết quả tìm ra 6 dòng mang cả gen Kala1, 

Kala3 và Kala4. Có 14 mẫu không chưa gen Kala nào. Các dòng mang gen Kala 

đều có hàm lượng anthocyanin cao hơn và có màu sắc vỏ lụa đậm hơn. 

Qua việc đánh giá, đưa ra được dòng Khẩu Đăm 7 có năng suất, chất lượng, hàm 

lượng anthocyanin cao để có thể ứng dụng được trong công tác chọn tạo giống. 

146.  
Đại 

học 

Nghiên cứu phương 

pháp xác định vi 

khuẩn Bacillus 

thuringiensis trong 

chế phẩm sinh học “ 

TRIBI - thằn lằn 

chúa’’ 

Ninh Thị 

Xuân 

Ts. Nông 

Thị Huệ 

Mục đích của đề tài: Phát hiện và định lượng B. thuringiensis trong chế phẩm sinh 

học “TRIBI - Thằn lằn chúa”. 

Phương pháp nghiên cứu:  

1. Xác định phương pháp phân lập Bacillus thuringiensis từ mẫu chế phẩm sinh học 

2. Xác định vi khuẩn Bt bằng các đặc điểm hình thái và sinh hóa  

3. Xác định vi khuẩn Bt dựa trên phân tích phân tử 

4. Khẳng định vi khuẩn Bt dựa vào PCR phát hiện gen sinh tinh thể và sự có mặt 

của protein tinh thể độc 

Kết quả nghiên cứu: 

1. Chúng tôi đề nghị sử dụng phương pháp sau: hòa tan mẫu với NaCl 0,85% theo 

tỷ lệ 1:39 , xử lý mẫu ở 80°C trong thời gian 5 phút, sau đó nuôi cấy 10 µl dung 

dịch mẫu ở nồng độ pha loãng 10 -5 trên môi trường LB. 

2. Kết quả phân tích đặc điểm hình thái khuẩn lạc, tế bào và đặc điểm sinh hóa chỉ 

ra rằng chủng phân lập T thể hiện là một khuẩn lạc đơn lẻ, gram dương, phản ứng 
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dương tính với các thử nghiệm lethicinase, sucrose và catalase. Bên cạnh đó chủng 

phân lập T hình thành bào tử và đây là đặc điểm của các chi Bacillus, đặc biệt là 

Bacillus thuringiensis. 

4. Phân tích PCR cụ thể theo loài với gen đặc hiệu XRE, GroEL, GyrB và gen sinh 

tinh thể Cry2 cho thấy độ đặc hiệu cao đối với B. thuringiensis. 

5. Sự hiện diện của protein tinh thể trong chủng phân lập T bằng phương pháp 

nhuộm protein tinh thể, khẳng định chủng phân lập T là B. Thuringiensis 

Kết luận: 

Kết hợp tất cả các kết quả thu được về đặc điểm hình thái, sinh hóa, PCR với mồi 

đặc hiệu cho loài và nhuộm protein tinh thể độc ta có thể khẳng định rằng chủng 

phân lập T là Bacillus thuringiensis. 

147.  
Đại 

học 

Bước đầu đánh giá 

sinh trưởng, phát triển 

của chủng nấm tùng 

nhung (Macrocybe 

crassa) trên các nguồn 

dinh dưỡng và môi 

trường nhân giống 

khác nhau 

Nguyễn 

Thị Lan 

TS. Ngô 

Xuân 

Nghiễn 

Nấm tùng nhung (Macrocybe crassa) là loại nấm mới chưa được đưa vào nuôi 

trồng phổ biến. Nó có vị ngọt béo, không độc, chứa nhiều giá trị dinh dưỡng. Mục 

đích của nghiên cứu này là khảo sát, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của 

chủng nấm tùng nhung (Macrocybe crassa) trên các môi trường nhân giống khác 

nhau. Nguồn cacbon phù hợp nhất cho hệ sợi nấm tùng nhung sinh trưởng là 

glucose; Hàm lượng glucose thích hợp cho hệ sợi nấm tùng nhung sinh trưởng là 

15g. Nguồn nitrogen tối ưu là cao nấm men; Hàm lượng cao nấm men thích hợp là 

4g; Nguồn khoáng tối ưu là K2HPO4; Hàm lượng K2HPO4 thích hợp là 1g; Trên 

môi trường nhân giống cấp 2 nấm tùng nhung sinh trưởng tốt trên môi trường 

99%thóc+1%CaCO3, môi trường 89%thóc +10%mùn+1%CaCO3 và môi trường 
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79%thóc+20%mùn+1%CaCO3. Kết quả của nghiên cứu này góp phần tìm ra một 

môi trường nhân giống tốt có lượng dinh dưỡng vừa phải, tiết kiệm, phù hợp với 

chủng nấm từ đó góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất để loại nấm này có thể 

được đưa vào nuôi trồng phổ biến. 

148.  
Đại 

học 

Ảnh hưởng của một 

số dinh dưỡng hữu cơ 

đến khả năng sinh 

trưởng và phát triển 

của chủng nấm sò 

STM 

Nguyễn 

Thị Oanh 

ThS. Trần 

Đông Anh & 

ThS/ 

Nguyễn Thị 

Luyện 

Nấm sò (Pleurotus spp.) là loại thực phẩm có chất dinh dưỡng cao. Ngoài giá trị 

dinh dưỡng nấm sò còn có tính dược liệu, có hai loại đặc tính y dược nổi bật tốt 

cho tim mạch và kiểm soát cholesterol. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá, 

khảo sát sự sinh trưởng của hệ sợi giống nấm cấp 1 trên một số môi trường và khả 

năng sinh trưởng của chủng nấm sò STM trên nguồn nguyên liệu lõi ngô để xác 

định được nguồn nguyên liệu có thích hợp cho sự sinh trưởng của hệ sợi nấm và sự 

hình thành, phát triển quả thể nấm. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng 

phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc điểm hệ sợi, sự hình thành quả thể theo 

Nguyễn Thị Bích Thùy (2014), kỹ thuật nuôi trồng nấm sò theo Đinh Xuân Linh và 

cs (2012), phương pháp theo dõi đánh giá các chỉ tiêu trong giai đoạn mọc sợi và 

hình thành quả thể theo Trịnh Tam Kiệt (2012) và Chukwurah (2013). Sau khi tiến 

hành các thí nghiệm chúng tôi có được kết quả như sau: 

Môi trường PDA là môi trường phù hợp nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của hệ 

sợi chủng nấm sò STM. Nuôi trồng chủng nấm sò STM trên một số công thức phối 

trộn lõi ngô và mùn cưa CT4 (94% lõi ngô + 5% cám mạch + 1% bột nhẹ) cho hiệu 

suất sinh học cao nhất (44,99%), tuy nhiên tốc độ hệ sợi thấp nhất (23,83 

mm/ngày). 
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Với giá thể phối trộn lõi ngô và bông, chủng nấm sò STM trên giá thể CT2 (30% 

lõi ngô + 64% bông + 5% cám gạo + 1% bột nhẹ) có tốc độ hệ sợi lớn nhất (29,05 

mm/ngày và cho hiệu suất sinh học cao nhất (60,70 %). 

Nuôi trồng chủng nấm sò STM trên giá thể phối trộn lõi ngô, mùn cưa và bông, 

CT1 (47% bông+ 47% mùn cưa + 5% cám gạo + 1% bột nhẹ) có tốc độ hệ sợi lớn 

nhất (33,28 mm/ngàyvà hiệu suất sinh học cao nhất (71,10%). 

149.  
Đại 

học 

'Nghiên cứu khả năng 

kết hợp của một số tổ 

hợp lai hoa loa kèn 

chịu nhiệt giữa 

(Lilium formolongi và 

Lilium longiflorum) 

trong điều kiện vụ 

xuân hè' 

Nguyễn 

Thị My 

TS. Nguyễn 

Xuân 

Trường 

Dựa vào khả năng kết hợp của giống bố MT với các giống mẹ khác nhau. Duy trì 

tính ưu việt của cây bố MT bằng cách cho lai với các giống mẹ khác nhau : AF, 71, 

65, 

61, 28, 30. 

Đánh giá sinh trưởng và phát triển của con lai: 

• Tổ hợp 30 X MT có sự sinh trưởng phát triển mạnh mẽ nhất về chiều cao, chiều 

dài lá, chiều rộng lá và đường kính thân.Tổ hợp AF X MT có số lá nhiều nhất. 

Tổ hợp 65 X MT có đường kính nụ cao nhất.Tổ hơp 65 X MT và 28 X MT có 

chiều 

dài nụ lớn nhất.Tổ hợp 28 X MT có đường kính hoa lớn nhất.Tổ hợp 30 X MT có 

% 

số cây có hoa trên 5 bông cao nhất đặc biệt có cây có tận 14 bông hoa. 

Mục đích đề tài: 

 Đánh giá sự sinh trưởng giữa các con lai F1 của hoa loa kèn có cùng dòng bố 

MT. Chọn lọc và phát triển các đời con lai hoa loa kèn chịu nhiệt có giá trị kinh tế 
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và 

thẩm mĩ cao 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Đánh giá sinh trưởng phát triển của 6 giống con lai 

- Xử lý số liệu: Bằng phần mềm Excel và IBM SPSS Statistics 22 License. 

Kết quả nghiên cứu: 

+ Dòng bố mẹ có khả năng sinh trưởng phát triển cao. 

+ Chất lượng tạo hạt của các dòng khác nhau. Tổ hợp AF X MT có số hạt nhiều 

nhất nhưng số hạt có phôi lại chưa được cao. Tổ hợp 71 X MT có khả năng kết hợp 

là 

tốt nhất do có số hạt có phôi cao nhất. 

Kết luận: 

Dòng 30 x MT sinh trưởng phát triển nhất có khả năng tạo hạt tốt, ít sâu bệnh hại. 

150.  
Đại 

học 

Bước đầu nghiên cứu 

xây dựng quy trình kỹ 

thuật nuôi trồng nấm 

Đầu khỉ Hericium 

erinacius (Bull.: Fr.) 

He-3, He-4 trên môi 

trường hữu cơ tổng 

hợp 

Vũ Đức 

Thịnh 

Ngô Xuân 

Nghiễn 

Nấm Đầu khỉ không chỉ là loại thực phẩm ngon mà còn là nguồn dược liệu quý. 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển 

của chủng nấm Đầu khỉ He-3, He-4 trên nguồn nguyên liệu phối trộn khác nhau. 

Trong các nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp đánh giá đặc điểm sinh 

trưởng hệ sợi theo Trịnh Tam Kiệt (2013), phương pháp đánh giá sinh trưởng, phát 

triển và năng suất của Ngô Xuân Nghiễn (2018). Nguồn nguyên liệu phù hợp nhất 

cho chủng nấm Đầu khỉ He-3 sinh trưởng và phát triển là mùn cưa trộn với trấu: 

87% mùn cưa + 8% cám gạo + 4% bột ngô + 1% CaCO3. Nguồn nguyên liệu phù 
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hợp nhất cho chủng nấm Đầu khỉ He-4 sinh trưởng và phát triển là mùn cưa: 87% 

mùn cưa + 8% cám gạo + 4% bột ngô + 1% CaCO3. Nguồn dinh dưỡng bổ sung 

phù hợp nhất cho chủng nấm Đầu khỉ He-3, He-4 sinh trưởng và phát triển là cám 

gạo: 87% mùn cưa + 8% cám gạo + 4% bột ngô + 1% CaCO3. Độ ẩm cơ chất phù 

hợp nhất cho chủng nấm Đầu khỉ He-3 sinh trưởng và phát triển là 65%. Kết quả 

của nghiên cứu này góp phần xác định nguồn nguyên liệu và dinh dưỡng phù hợp 

để nuôi trồng chủng nấm Đầu khỉ He-3, He-4 cho năng suất cao, chất lượng tốt. 

151.  
Đại 

học 

Bước đầu nghiên cứu 

xây dựng quy trình kỹ 

thuật nhân giống cấp 

1, cấp 2 nấm Đầu khỉ 

Hericium erinaceus 

(Bull.: Fr.) He-4 quy 

mô phòng thí nghiệm. 

Nguyễn 

Diệu 

Phương 

Ngô Xuân 

Nghiễn 

Nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus) không chỉ là loại thực phẩm ngon mà còn là 

nguồn dược liệu quý. Mục đích của nghiên cứu này nhằm nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của các nguồn, hàm lượng carbon và nito đến khả năng sinh trưởng của 

chủng nấm Đầu khỉ He-4 trong nhân giống nấm; đánh giá khả năng sinh trưởng của 

hệ sợi nấm Đầu khỉ He-4 trên môi trường nhân giống cấp 2 và đánh giá khả năng 

sinh trưởng, phát triển của chủng nấm Đầu khỉ He-4 trên cơ chất mùn cưa có lượng 

giống cấp 2 khác nhau. Qua đó xác định được môi trường thích hợp để nhân giống 

cấp 1,2 chủng nấm Đầu khỉ He-4 và hàm lượng giống cấy cấp 2 phù hợp để đạt 

năng suất cao nhất. Trong các nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp 

nghiên cứu đánh giá đặc điểm sinh trưởng hệ sợi theo Trịnh Tam Kiệt (2013), 

phương pháp nhân giống theo Nguyễn Thị Bích Thùy & cs (2019) và phương pháp 

nuôi trồng của Ngô Xuân Nghiễn & cs (2018). Ở nhân giống cấp 1, nguồn cacbon 

thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của nấm Đầu khỉ He-4 là glucose với hàm lượng 

là 25gam/lít và nguồn nito thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của nấm Đầu khỉ He-
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4 là 6gam/lít. Ở nhân giống cấp 2, công thức thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của 

nấm Đầu khỉ He-4 là 99% thóc hạt + 1% CaCO3. 

Lượng giống cấy cấp 2 phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của 

nấm Đầu khỉ He-4 là 5gam giống. 

152.  
Đại 

học 

KHẢO SÁT, ĐÁNH 

GIÁ TÌNH HÌNH 

SÂU, BỆNH HẠI 

TRÊN CÂY MÍT Ở 

ĐỊA BÀN THỊ XÃ 

PHÚ MỸ, TỈNH BÀ 

RỊA-VŨNG TÀU 

Phạm Thị 

Phương 

Th.S. 

Nguyễn 

Tuấn Vũ, 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Tên khóa luận: “Khảo sát, đánh giá tình hình sâu, bệnh hại trên cây mít ở địa bàn 

thị xã Phú Mỹ" 

Giảng viên hướng dẫn : Th.S. Nguyễn Tuấn Vũ 

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách 

Sinh viên thực hiện : Phạm Thị Phương 

Mã sinh viên : 620620 

Lớp : K62CNSHC 

 

Tóm tắt báo cáo 

1. Mục đích  

Mục đích chung: khảo sát tình hình trồng mít trên địa bàn thị xã Phú Mỹ để từ đó 

đưa ra những giải pháp để việc trồng mít đạt hiệu quả tốt nhất. 

Mục đích cụ thể: 

- Đánh giá thực trạng sâu bệnh hại trên cây mít ở địa bàn thị xã Phú Mỹ 

- Đánh giá kĩ thuật canh tác và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại của các nông dân 

trên địa bàn điều tra. 
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- Đánh giá lợi nhuận của nông dân trồng mít trên địa bàn điều tra. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thiết kế bộ câu hỏi điều tra phỏng vấn 

- Phương pháp thu thập và tổng hợp thông tin, số liệu điều tra 

- Phương pháp xử lý số liệu điều  

3. Kết quả nghiên cứu 

- Kết quả điều tra phát hiện 5 loại sâu hại trên địa bàn trong đó các loại sâu, ruồi 

đục quả và thân cành chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Có 8 loại hoạt chất và 13 loại thương 

mại được dùng để trừ sâu hại. Phát hiện có 6 loại bệnh hại trên địa bàn trong đó 

bệnh thối thân chảy nhựa, nứt thân xì mủ và hiện tượng xơ đen xuất hiện khá phổ 

biến trên địa bàn. Có 9 hoạt chất và 11 loại thương mại khác nhau được sử dụng để 

phòng trừ bệnh. Có 3 loại phân bón được sử dụng trong canh tác: (1) phân bón vô 

cơ, (2) phân bón hữu cơ, (3) phân bón lá. 

4. Kết luận 

Cần áp dụng phòng trừ sâu bệnh hại kết hợp giữa các biện khác nhau. 

153.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

các chủng Bacillus 

thuringiensis có khả 

năng diệt trừ sâu hại 

rau ăn lá 

Phạm 

Thanh 

Bình 

PGS,TS 

Nguyễn Đức 

Bách và ThS 

Nguyễn Thị 

Hồng Minh 

1. Mục đích nghiên cứu 

Từ nguồn sâu và đất thu thập được tiến hành phân lập các chủng Bacillus 

thuringiensis. 

Tiến hành các thí nghiệm đánh giá hoạt tính sinh học như khả năng sinh trưởng, 

khả năng diệt sâu hại, khả năng phân giải chitin. 

Định danh đến cấp loài bằng chỉ thị phân tử 01 chủng tốt nhất. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân lập Bacillus thuringiensis của Traves (1987) 

Xác định điều kiện nuôi cấy tối ưu của B. thuringiensis 

Phương pháp khảo sát khả năng diệt trừ sâu hại của B. thuringiensis của Trần Văn 

Hai và cs (2009).  

Phương pháp khảo sát khả năng phân giải chitin của B. thuringiensis khuếch tán 

đĩa thạch của Nguyễn Lân Dũng và cs (1976)  

Định danh 01 chủng B. thuringiensis bằng phương pháp PCR và giải trình tự vùng 

gen r16S 

3. Kết quả nghiên cứu 

Các chủng Bacillus thuringiensis có khả năng sinh trưởng, phát triển tối ưu trên 

môi trường KingB tại khoảng nhiệt độ từ 35oC đến 40oC và ngưỡng pH 7. 

Chủng Ba1; Ba2; Ba3 có khả năng sinh tinh thể độc, chủng Ba4 không xác định 

được tinh thể độc. 

Cả 04 chủng Bacillus thuringiensis đều có khả năng diệt sâu hại rau tốt với hiệu lực 

trung bình đạt gần 60%. Đặc biệt chủng Ba3 có hiệu lực đạt gần 90%. 

Chủng Ba3 có khả năng phân giải chitin mạnh nhất. Ba chủng Ba1; Ba2; Ba3 có 

khả năng phân giải chitin mạnh, chủng Ba4 có khả năng phân giải trung bình. 

Định danh bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen, xác nhận chủng Ba3 thuộc chi 

Bacillus và thuộc loài Bacillus thuringiensis.  

5.2: Kiến nghị 
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Khảo sát khả năng diệt trừ sâu hại của các chủng Bt trên những đối tượng sâu hại 

và cây trồng khác; khảo sát khả năng đối kháng của các chủng Bt đối với nấm 

bệnh; nghiên cứu kỹ thuật nhân sinh khối chủng Ba3 nhằm mục đích tạo chế phẩm 

vi sinh để ứng dụng trong công tác phòng trừ sâu hại rau và mở rộng lên những đối 

tượng sâu hại và cây trồng khác. 

154.  
Đại 

học 

Phân lập và tuyển 

chọn vi khuẩn 

Bacillus spp. đối 

kháng với nấm gây 

vàng lá thối rễ trên 

cây có múi 

Phạm 

Dương 

Khánh Ly 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải ; 

TS. Phạm 

Thị Lý Thu 

Mục đích của đề tài:  

- Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus spp. có sức sống cao và xác định được khả 

năng đối kháng với nấm F. solani. 

Phương pháp nghiên cứu:  

- Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus spp. (Garrity et al., 2004; Nguyễn Lân Dũng 

và Đinh Thúy Hằng, 2006) 

- Định danh chủng Bacillus spp. (N.W. Schaad, 2002) 

- Xác định hiệu lực đối kháng (Seiketov, 1982; Bradshaw-Smith và cs, 1991) 

- Xác định điều kiện nuôi cấy tối ưu (Lê Văn Nhương và cs, 2009) 

- Xử lý số liệu (IRRISTAT) 

Kết quả nghiên cứu 

- Tuyển chọn được chủng vi khuẩn Bacillus spp. và định danh được đến cấp độ loài  

- Điều kiện tối ưu để phát triển khuẩn lạc: môi trường KB, nhiệt độ: 30oC  2, pH 

7  

- Hiệu lực đối kháng: 70 - 80% sau 6 ngày quan sát. 

Kết luận 
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- Đã phân lập và tuyển chọn được bộ chủng giống vi khuẩn Bacillus spp. có hoạt 

tính đối kháng nấm gây vàng lá thối rễ cao từ các nguồn mẫu thu thập. 

- Tìm ra điều kiện nhận nuôi tối ưu các chủng Bacillus spp. đã phân lập được 

155.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ SINH 

TRƢỞNG, PHÁT 

TRIỂN VÀ NĂNG 

SUẤT CỦA MỘT SỐ 

CON LAI F1 HOA 

LOA KÈN CHỊU 

NHIỆT VỤ XUÂN-

HÈ 

Hoàng 

Thùy Linh 

TS. Nguyên 

Xuân 

Trường 

Hoa loa kèn (Lilium) là loài hoa đẹp được nhiều người ưa thích. Đề tài được thí 

nghiệm trong môi trường đồng ruộng, dùng 9 tổ hợp hạt lai hoa loa kèn mang tổ lai 

giữa 2 loài Lilium longiflorum và Lilium formolongi. Các tổ hợp lai có tỷ lệ sống 

sót khi ở ngoài đồng ruộng từ 85-100%. Chiều cao cây con lai giảm còn khoảng ½ 

chiều cao so với dòng bố mẹ. Hoa loa kèn có màu trắng, các tổ hợp lai có VNUA02 

x 21, 17 x 21, 28 x 21, 66 x 21, 89 x 21, 141 x 21 cho kiểu hoa xiên cải thiện đặc 

điểm hoa ở hai loài gen. Giống VNUA02 x 21 cho ra cao nhất 4,29 hoa/cây. Các tổ 

hợp lai có khả năng chống chịu sâu bệnh hại tốt. Tuyển chọn được 5 tổ hợp lai có 

khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cao: VNUA02 x 21, 17 x 21, 28 x 21, 

71 x 21, 89 x 21.  

156.  
Đại 

học 

PHÂN TÍCH HỆ 

GENOME CHỦNG 

Bacillus thuringiensis 

serovar berliner 

ATCC 10792 

Tống Mai 

Linh 

TS.Đinh 

Trường Sơn 

Ứng dụng các công cụ tin sinh học để khảo sát cấu trúc, thành phần hệ 

gen, hoạt tính sinh học và tiềm năng sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp có hoạt 

tính sinh học của vi khuẩn,Bacillus thuringiensis serovar berliner ATCC 10792 có 

Cấu trúc bộ gen 

vòng, Kích cỡ bộ gen (nu) là 6.260.142, Tổng số gen 6.274, Hàm lượng G+C 

34,7%,Gen mã hoá protein là 6.151, Gen rARN là 4 và Gen tARN là 91. 

Bacillus thuringiensis serovar berliner ATCC 10792 có liên quan chặt chẽ 

với Bacillus thuringiensis Bt407 và Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis 
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str. T01001 

Chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar berliner ATCC 10792 được 

dự đoán có 6514 gen bằng công cụ GeneMark. Hầu hết các gen trong hệ genome 

của chủng đều có mức độ tương đồng rất cao so với các chủng thuộc loài 

Bacillus thuringiensis. Kết quả phân tích bản thể luận (GO) bằng nhiều công cụ 

(BLAST, InterProScan) cho thấy: trong tổng số 6514 gen, có 2828 gen thuộc 

nhóm quá trình sinh học, 3577 gen thuộc nhóm chức năng phân tử và 2492 gen 

thuộc nhóm thành phần tế bào. 

Kết quả phân tích công cụ antiSMASH 6.0.1 cho thấy chủng Bacillus 

thuringiensis serovar berliner ATCC 10792 có 15 BGC giả định cho quá trình 

sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp như: enzym tổng hợp peptide không cần 

ribosome, LAP, thiopeptide, RiPP-like, NRPS-like, betalactone, terpene, 

lanthipeptide-class-ii… 

Chủng Bacillus thuringiensis serovar berliner ATCC 10792 mang Cluster 5 

có 26 gen trong đó có 2 gen lõi, 5 gen sinh tổng hợp bổ sung, 2 gen liên quan 

đến vận chuyển, 3 gen điều hoà và 14 gen khác cho con đường sinh tổng hợp 

fengycin. Chính vì vậy, có thể giả định chủng Bacillus thuringiensis serovar 

berliner ATCC 10792 có thể có khả năng sinh tổng hợp fengycin. 

157.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

kiểm soát nấm 

Phytophthora spp. gây 

Nguyễn 

Diệu Thùy 

TS. Phạm 

Hồng Hiển, 

PGS.TS. 

Cây cam là cây trồng có giá trị kinh tế cao và là một trong những loại cây ăn quả 

chủ lực của Việt Nam. Nhưng cây cam hiện nay thường gặp tình trạng vàng lá, thối 

rễ, chảy gôm do nấm Phytotphthora gây hại phổ biến. Người dân thường sử dụng 
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bệnh chảy gôm trên 

cây cam bằng vi 

khuẩn Bacillus 

siamensis 

Nguyễn Văn 

Giang 

thuốc hóa học để phòng chống bệnh, tuy nhiên chỉ có hiệu lực tạm thời, không bền 

vững, bên cạnh đó còn gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân. Đề 

tài “Đánh giá khả năng kiểm soát nấm Phytophthora spp. gây bệnh chảy gôm trên 

cây cam bằng vi khuẩn Bacillus siamensis” được thực hiện nhằm tìm ra giải pháp 

phòng chống bệnh hiệu quả, an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường. Bài 

nghiên cứu sử dụng phương pháp đồng nuôi cấy trên môi trường PDA. Kết quả cho 

thấy hiệu lực phòng chống nấm Phytophthora spp. gây bệnh chảy gôm trên cây 

cam của vi khuẩn đối kháng Bacillus siamensis sau 12 ngày đạt 80,95% đối với 

Phytophthora citrophthora; 73,81% đối với Phytophthora palmivora. Kết luận, vi 

khuẩn Bacillus siamensis có hiệu lực đối kháng cao với nấm Phytophthora spp. 

158.  
Đại 

học 

Nghiên cứu phương 

pháp xác định vi 

khuẩn Bacillus 

thuringiensis trong 

chế phẩm sinh học 

“Enasin” 

Trần Thị 

Quỳnh 

Anh 

TS. Nông 

Thị Huệ 

Mục đích của đề tài: Phân lập và định lượng vi khuẩn Bacillus thuringiensis trong 

chế phẩm sinh học “ENASIN”. 

Phương pháp nghiên cứu:  

- Xác định phương pháp phân lập Bacillus thuringiensis từ mẫu chế phẩm sinh học 

- Xác định vi khuẩn Bacillus thuringiensis dựa vào đặc điểm hình thái và tính chất 

sinh hoá 

- Xác định vi khuẩn Bacillus thuringiensis sử dụng PCR với mồi đặc hiệu loài 

- Khẳng định vi khuẩn Bacillus thuringiensis dựa vào PCR sử dụng mồi gen mã 

hóa tinh thể độc và sự có mặt của protein tinh thể độc. 

- Tính toán tổng số vi khuẩn Bacillus thuringiensis trong mẫu thử.  

Kết quả, kết luận: 
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- Chúng tôi sử dụng các phương pháp xác định vi khuẩn Bt từ chế phẩm sinh học 

"ENASIN": xử lý mẫu ở 80°C trong 5 - 10 phút, nồng độ pha loãng mẫu là 10-4, 

nuôi cấy trên môi trường thạch LB. Sau đó, chọn các khuẩn lạc nghi ngờ là Bt để 

đánh giá các đặc điểm hình thái, sinh hóa và phân tử của chúng. 

- Phân tích hình thái và sinh hóa chỉ ra rằng chủng Bt là một loại khuẩn lạc gram 

dương, dương tính với các xét nghiệm lethicinase, sucrose và catalase và hình 

thành bào tử là đặc điểm của các loài Bacillus, đặc biệt là Bacillus thuringiensis. 

- Phân tích PCR cụ thể theo loài với gen XRE, GroEL, GyrB và Cry2 cho thấy độ 

đặc hiệu cao đối với B. thuringiensis. 

- Có sự hiện diện của protein tinh thể trong chủng phân lập Bt sử dụng phương 

pháp nhuộm protein tinh thể, khẳng định chủng phân lập là B. thuringiensis. 

159.  
Đại 

học 

Đánh giá sinh trưởng 

và phát triển của một 

số chủng nấm sò nâu 

đang được lưu giữ tại 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Luyện và 

ThS. Trần 

Đông Anh 

Tóm tắt báo cáo 

Nấm sò (Pleurotus spp.) là một loại nấm không chỉ ăn ngon mà còn có giá trị dinh 

dưỡng cao. Nấm sò có vị ngọt, tính ấm, chứa nhiều protein, có thể sánh với thịt 

động vật, các acid béo không no, chứa nhiều vitamin, acid amin… Mục đích của 

nghiên cứu này là nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của 5 

chủng nấm sò nâu (Pleurotus spp.) trên các môi trường nhân giống khác nhau. Trên 

môi trường cấp 1 PGA thì chủng P19 có tốc độ mọc nhanh nhất (5,25mm/ngày). 

Trên môi trường cấp 2 (99% thóc hạt + 1%CaCO3) thì chủng P10 có tốc độ mọc 

nhanh nhất (6,34 mm/ngày). Trên môi trường nuôi trồng (87% mùn cưa + 4% cám 

ngô + 8% cám mạch + 1% CaCO3) P10 có tốc độ sinh trưởng hệ sợi nhanh nhất 
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(4,8mm/ngày) nhưng P19 lại cho HSSH cao nhất (36,92%). Kết quả của nghiên 

cứu này góp phần xây dựng thành công quy trình công nghệ nhân giống và nuôi 

trồng nấm sò nâu phù hợp với điều kiện sản xuất ở Việt Nam. 

Mục đích của đề tài: Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng 

suất của 5 chủng nấm sò nâu trên các điều kiện nhân giống cấp 1,2 và trên môi 

trường nuôi trồng. 

Phương pháp nghiên cứu: 

 Phương pháp nghiên cứu đánh giá hệ sợi và quả thể được tiến hành theo Lê 

Xuân Thám (2010) 

 Phương pháp xử lí nguyên liệu và nuôi trồng được tiến hành theo Đinh Xuân 

Linh (2012) 

 Môi trường nhân giống được chuẩn bị theo phương pháp của Bich Thuy Thi 

Nguyen & cs. (2019) 

 Kết quả nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần 

mềm Excel và phầm mềm IRRISTAT 5.0 

Kết quả nghiên cứu: 

4.1. Đánh giá sinh trưởng và phát triển của 5 chủng nấm sò trên môi trường nhân 

giống cấp 1: 

Trên môi trường PGA thì chủng P19 có tốc độ sinh trưởng trung bình nhanh nhất 

(5,25 mm/ngày) và PSI có tốc độ sinh trưởng chậm nhất (0,86 mm/ngày). 

4.2. Đánh giá sinh trưởng và phát triển của 5 chủng nấm sò trên môi trường nhân 
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giống cấp 2: 

Trên môi trường cấp 2 (99% thóc hạt + 1% bột nhẹ) thì chủng P10 có tốc độ sinh 

trưởng trung bình nhanh nhất (6,34 mm/ngày) với thời gian kín chai là 14 ngày và 

chủng PSI có tốc độ sinh trưởng hệ sợi trung bình chậm nhất (5,167 mm/ngày) 

4.3. Đánh giá sinh trưởng và năng suất của 5 chủng nấm sò trên môi trường nuôi 

trồng: 

4.3.1. Sinh trưởng và phát triển của 5 chủng nấm Sò nâu trong giai đoạn hình thành 

và phát triển hệ sợi 

Trên môi trường mùn cưa có bổ sung dinh dưỡng thì chủng P10 có tốc độ sinh 

trưởng nhanh nhất (4,8 mm/ngày) với thời gian kín bịch là với thời gian kín bịch là 

29,73 ngày và chủng PSI có tốc độ sinh trưởng chậm nhất (4,35 mm/ngày).  

4.3.2. Năng suất của 5 chủng nấm Sò nâu trong giai đoạn hình thành và phát triển 

quả thể 

5 chủng nấm cho thấy thời gian xuất hiện mầm quả thể tương đương nhau nhưng 

kích thước quả thể chủng PSI to nhất trung bình đạt 42,8 (mm) và chủng P19 có 

HSSH cao nhất đạt 36,92%. 

Kết luận:  

1. Trên môi trường nhân giống cấp 1 (PGA) hệ sợi của chủng nấm P19 có tốc độ 

sinh trưởng nhanh nhất, trung bình 5,28 mm/ngày với thời gian kín đĩa là 8 ngày và 

chủng PSI có tốc độ sinh trưởng chậm nhất, trung bình 0,86 mm/ngày với thời gian 

kín đĩa là 17 ngày.  
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2. Trên môi trường nhân giống cấp 2 (99% thóc hạt + 1% CaCO3), Chủng P10 và 

P19 có tốc độ hệ sợi sinh trưởng đồng đều dao động từ 6,34 mm/ngày - 6,23 

mm/ngày nhanh hơn 3 chủng còn lại. Chủng PSI có tốc độ sinh trưởng hệ sợi chậm 

nhất (5,167 mm/ngày). 

3. Trên môi trường nhân giống cấp 3 nuôi trồng trên giá thể mùn cưa, giai đoạn hệ 

sợi chủng P10 (4,8 mm/ngày), P50 (4,73 mm/ngày) và P20 (4,67 mm/ngày) có tốc 

độ sinh trưởng nhanh, mật độ hệ sợi cao hơn so với 2 chủng còn lại. 

4. Trong môi trường nuôi trồng trong giai đoạn ra quả thể thì chủng P19 có HSSH 

cao nhất (36,92%) sau đó là chủng P10 (32,85%) và P20 (30,11%) nhưng khả năng 

chống chịu sâu bệnh của các chủng này đều rất kém. Trong giai đoạn nuôi trồng do 

các yếu tố khách quan của mùa vụ và côn trùng gây bệnh nên hiệu suất sinh học 

không được hoàn toàn chính xác. 

160.  
Đại 

học 

Đánh giá sinh trưởng 

và phát triển của một 

số chủng nấm sò nâu 

đang được lưu giữ tại 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

ThS. Trần 

Đông Anh 

và ThS. 

Nguyễn Thị 

Luyện 

Tóm tắt báo cáo 

Nấm sò (Pleurotus spp.) là một loại nấm không chỉ ăn ngon mà còn có giá trị dinh 

dưỡng cao. Nấm sò có vị ngọt, tính ấm, chứa nhiều protein, có thể sánh với thịt 

động vật, các acid béo không no, chứa nhiều vitamin, acid amin… Mục đíchcủa 

nghiên cứu này là nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của 5 chủng 

nấm sò nâu (Pleurotus spp.) trên các môi trường nhân giống khác nhau. Trên môi 

trường cấp 1 PGA thì chủng P19 có tốc độ mọc nhanh nhất là 5,25mm/ngày. Trên 

môi trường cấp 2 (99% thóc hạt + 1%CaCO3) thì chủng P10 có tốc độ mọc nhanh 

nhất (6,34 mm/ngày). Trên môi trường nuôi trồng (87% mùn cưa + 4% cám ngô + 
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8% cám mạch + 1% CaCO3) P10 có tốc độ sinh trưởng hệ sợi nhanh nhất 

(4,8mm/ngày) nhưng P19 lại cho HSSH cao nhất (36,92%). Kết quả của nghiên 

cứu này góp phần xây dựng thành công quy trình công nghệ nhân giống và nuôi 

trồng nấm sò nâu phù hợp với điều kiện sản xuất ở Việt Nam 

Mục đích của đề tài: Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng 

suất của 5 chủng nấm sò nâu trên các điều kiện nhân giống cấp 1,2 và trên môi 

trường nuôi trồng. 

Phương pháp nghiên cứu: 

 Phương pháp nghiên cứu đánh giá hệ sợi và quả thể được tiến hành theo Lê 

Xuân Thám (2010) 

 Phương pháp xử lí nguyên liệu và nuôi trồng được tiến hành theo Đinh Xuân 

Linh (2012) 

 Môi trường nhân giống được chuẩn bị theo phương pháp của Bich Thuy Thi 

Nguyen & cs. (2019) 

 Kết quả nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần 

mềm Excel và phầm mềm IRRISTAT 5.0 

Kết quả nghiên cứu: 

4.1. Đánh giá sinh trưởng và phát triển của 5 chủng nấm sò trên môi trường nhân 

giống cấp 1: 

Trên môi trường PGA thì chủng P19 có tốc độ sinh trưởng trung bình nhanh nhất 

(5,25 mm/ngày) và PSI có tốc độ sinh trưởng chậm nhất (0,86 mm/ngày). 
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4.2. Đánh giá sinh trưởng và phát triển của 5 chủng nấm sò trên môi trường nhân 

giống cấp 2: 

Trên môi trường cấp 2 (99% thóc hạt + 1% bột nhẹ) thì chủng P10 có tốc độ sinh 

trưởng trung bình nhanh nhất (6,34 mm/ngày) với thời gian kín chai là 14 ngày và 

chủng PSI có tốc độ sinh trưởng hệ sợi trung bình chậm nhất (5,167 mm/ngày) 

4.3. Đánh giá sinh trưởng và năng suất của 5 chủng nấm sò trên môi trường nuôi 

trồng: 

4.3.1. Sinh trưởng và phát triển của 5 chủng nấm Sò nâu trong giai đoạn hình thành 

và phát triển hệ sợi 

Trên môi trường mùn cưa có bổ sung dinh dưỡng thì chủng P10 có tốc độ sinh 

trưởng nhanh nhất (4,8 mm/ngày) với thời gian kín bịch là với thời gian kín bịch là 

29,73 ngày và chủng PSI có tốc độ sinh trưởng chậm nhất (4,35 mm/ngày).  

4.3.2. Năng suất của 5 chủng nấm Sò nâu trong giai đoạn hình thành và phát triển 

quả thể 

5 chủng nấm cho thấy thời gian xuất hiện mầm quả thể tương đương nhau nhưng 

kích thước quả thể chủng PSI to nhất trung bình đạt 42,8 (mm) và chủng P19 có 

HSSH cao nhất đạt 36,92%. 

Kết luận:  

1. Trên môi trường nhân giống cấp 1 (PGA) hệ sợi của chủng nấm P19 có tốc độ 

sinh trưởng nhanh nhất, trung bình 5,28 mm/ngày với thời gian kín đĩa là 8 ngày và 

chủng PSI có tốc độ sinh trưởng chậm nhất, trung bình 0,86 mm/ngày với thời gian 
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kín đĩa là 17 ngày.  

2. Trên môi trường nhân giống cấp 2 (99% thóc hạt + 1% CaCO3), Chủng P10 và 

P19 có tốc độ hệ sợi sinh trưởng đồng đều dao động từ 6,34 mm/ngày - 6,23 

mm/ngày nhanh hơn 3 chủng còn lại. Chủng PSI có tốc độ sinh trưởng hệ sợi chậm 

nhất (5,167 mm/ngày). 

3. Trên môi trường nhân giống cấp 3 nuôi trồng trên giá thể mùn cưa, giai đoạn hệ 

sợi chủng P10 (4,8 mm/ngày), P50 (4,73 mm/ngày) và P20 (4,67 mm/ngày) có tốc 

độ sinh trưởng nhanh, mật độ hệ sợi cao hơn so với 2 chủng còn lại. 

4. Trong môi trường nuôi trồng trong giai đoạn ra quả thể thì chủng P19 có HSSH 

cao nhất (36,92%) sau đó là chủng P10 (32,85%) và P20 (30,11%) nhưng khả năng 

chống chịu sâu bệnh của các chủng này đều rất kém. Trong giai đoạn nuôi trồng do 

các yếu tố khách quan của mùa vụ và côn trùng gây bệnh nên hiệu suất sinh học 

không được hoàn toàn chính xác. 

161.  
Đại 

học 

Phân lập và định danh 

chủng nấm men 

Saccharomyces 

boulardii trong một số 

chế phẩm probiotic 

Trương 

Thị Ngọc 

Ánh 

ThS. 

Nguyễn 

Quốc Trung 

Đề tài nghiên cứu hướng tới mục đích là phân lập và định danh được các chủng 

nấm men Saccharomyces boulardii trong chế phẩm probiotic. Yêu cầu cần phải 

thực hiện đó là: nuôi cấy mẫu trong môi trường chọn lọc để phân lập nấm men 

Saccharomyces boulardii; xác định được một số đặc điểm sinh học và mật độ nấm 

men phân lập được. Các phương pháp tiến hành bao gồm: phương pháp phân lập 

và làm thuần nấm men; phương pháp xác định đặc tính sinh học của nấm thông qua 

quan sát hình thái và soi kính hiển vi; phương pháp định danh bằng giải trình tự 

gen vùng ITS và phương pháp xác định mật độ nấm với độ pha loãng thích hợp 
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tương ứng. Kết quả thu được 4 chủng nấm men phân lập đều thuộc loài 

Saccharomyces boulardii thông qua định danh bằng hình thái và giải trình tự gen. 

Dồng thời, nghiên cứu cũng đề xuất môi trường nuôi cấy chọn lọc YPDA bổ sung 

kháng sinh Chloramphenicol cho phân lập nấm men. Từ đó, xác định được mật độ 

nấm trong từng mẫu chế phẩm probiotic. 

162.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo đột 

biến in vitro cây trầu 

bà công chúa hồng 

Philodendron “Pink 

Princess” bằng xử lý 

sodium azide 

Trần Thùy 

Dung 

TS.Ninh Thị 

Thảo 

1. Mục đích của đề tài: Xác định được phương pháp xử lý đột biến hiệu quả và tạo 

được các dòng biến dị di truyền làm nguồn nguyên liệu cho công tác chọn giống 

cây trầu bà công chúa hồng Philodendron “Pink Princess”. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Phương pháp xử lý đột biến 

Phương pháp tách chiết DNA cây trầu bà công chúa hồng 

Phương pháp RAPD-PCR 

Phương pháp xử lý số liệu 

3. Kết quả nghiên cứu: 

Trong nghiên cứu này, các chồi cây trầu bà công chúa hồng khi được xử lý với 

nồng độ NaN3 khác nhau từ 1,0-5,0 mM, trong các khoảng thời gian khác nhau và 

bổ sung trực tiếp NaN3 1,0-10 µM vào môi trường nuôi cấy đều có tỷ lệ sống 

100%.  

Các tác động của chất gây đột biến NaN3 tới tỷ lệ mẫu tạo chồi mới, hệ số nhân 

chồi, chiều cao chồi, số lá/ chồi và tỷ lệ mẫu tạo rễ là hoàn toàn ngẫu nhiên. 
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Nghiên cứu đã xác định được 4 dòng biến dị giả định về mặt hình thái ở cây trầu bà 

công chúa hồng khi xử lý các chồi với NaN3 1,0 mM trong các khoảng thời gian 

ngâm mẫu từ 30 - 90 phút. Qua lần cấy chuyển 1 thì các thể biến dị giả định vẫn 

duy trì biến dị. 

Khi xử lý cây trầu bà công chúa hồng bằng NaN3 có thể thu được các dòng biến dị 

giả định có sự sai khác về trình tự DNA so với cây ban đầu.  

 

4. Kết luận: Phương pháp xử lý đột biến các chồi trầu bà công chúa hồng ở NaN3 

1,0 mM ở các khoảng thời gian ngâm mẫu từ 30-90 phút là tối ưu nhất. Ở thí 

nghiệm này, xác định được 4 dòng biến dị giả định có thể phục vụ làm nguồn 

nguyên liệu cho công tác chọn giống cây trầu bà công chúa hồng Philodendron 

“Pink Princess”. 

163.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

TUYỂN CHỌN MỘT 

SỐ DÒNG KHOAI 

TÂY CÓ TRIỂN 

VỌNG TRỒNG TẠI 

ĐÔNG TRIỀU 

QUẢNG NINH VỤ 

ĐÔNG NĂM 2021 

NGUYỄN 

THỊ VÂN 

TS. 

NGUYỄN 

XUÂN 

TRƯỜNG 

Đề tài với mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá và đề xuất được các giống khoai tây 

có năng suất, chất lượng tốt phù hợp phục vụ cho sản xuất tại xã Bình Dương, 

huyêṇ Đông Triều, Quảng Ninh. Đề tài được nghiên cứu dựa theo “Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống khoai tây” 

QCVN 01- 59: 2011/BNNPTNT. Kết quả đánh giá đã xác định được 32 giống 

khoai tây cho sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao và chất lượng tốt gồm: 6 

dòng thuộc tổ hợp 1906: 1906-1, 1906-3, 1906-18, 1906-27, 1906-42, 1906-68; 3 

dòng thuộc tổ hợp 1944: 1944-29, 1944-29, 1944-39; các dòng thuộc tổ hợp 1993; 

2 dòng thuộc tổ hợp 2001: 2001-17, 2001-26; 2 dòng thuộc tổ hợp 2036: 2036-8, 
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2036-24; 5 dòng thuộc tổ hợp 2043: 2043-17, 2043-18, 2043-26, 2043-37, 2043-

50; 5 dòng thuộc tổ hợp 2061: 2061-9, 2061-25, 2061-27, 2061-28, 2061-43; 3 

dòng thuộc tổ hợp 2076: 2076-45, 2076-58, 2076-59; 4 dòng thuộc tổ hợp 2081: 

2081-17, 2081-15, 2081-23, 2081-59. 

164.  
Đại 

học 

Nghiên cứu bệnh mốc 

xám hoa hồng và thử 

nghiệm biện pháp 

phòng trừ bằng nấm 

đối kháng 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Bích 

TS. Nguyễn 

Thanh Hảo 

Với đề tài: “Nghiên cứu bệnh mốc xám hoa hồng và thử nghiệm biện pháp phòng 

trừ bằng nấm đối kháng”, chúng tôi đã tiến hành phân lập chủng nấm Botrytis spp. 

gây bệnh mốc xám trên cây hoa hồng, khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi 

trường tới sinh trưởng và phát triển của nấm bệnh, đồng thời thử nghiệm các biện 

pháp phòng trừ bằng nấm đối kháng. 

Từ 3 mẫu bệnh cây thu thập được tại các địa điểm khác nhau đã phân lập được mẫu 

nấm bệnh Botrytis spp. Đánh giá một số ảnh hưởng của môi trường tới khả năng 

sinh trưởng của nấm bệnh cho thấy: nấm Botrytis spp. phát triển tốt nhất trên môi 

trường PDA, ở điều kiện nhiệt độ 25°C hoặc 30°C, ngưỡng pH 8, nấm sử dụng 

nguồn cacbon là mật rỉ đường, nguồn nitơ là (NH4)2SO4 và có thể chịu mặn muối 

NaCl với nồng độ 1 - 5%. Qua thử nghiệm biện pháp phòng trừ bằng nấm đối 

kháng, sử dụng hai loại nấm đối kháng là Chaetomium globosum và Trichoderma 

asperellum, cho thấy hiệu lực đối kháng nấm bệnh Botrytis spp. của nấm C. 

globosum là 55,0% và của nấm T. asperellum là 57,7%. 

165.  
Đại 

học 

Nguyên cứu nhân 

nhanh in vitro cây hoa 

Nguyễn 

Bá Hưng 

TS. Nguyễn 

Xuân 

Trường; 

Nghiên cứu được thực hiện để xác định các giai đoạn của quá trình nuôi cấy in 

vitro trên cây hoa huệ trắng gồm giai đoạn khử trùng củ hoa, giai đoạn nuôi cấy 

khởi động, giai đoạn nhân nhanh tạo chồi và giai đoạn ra rễ tạo cây hoàn chỉnh 
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huệ trắng Đông Triều, 

Quảng Ninh 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

nhằm đưa ra một quy trình nuôi cấy mô tế bào khắc phục những yếu điểm của nhân 

giống truyền thống trên địa bàn thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng khử trùng củ hoa với HgCl2 0,1% trong 7 phút đạt tỷ lệ 

sống của mẫu 80%. Môi trường tối ưu cho mẫu cánh hoa phát sinh hình thái là môi 

trường MS + 20 g/l saccaroza + 4,5 g/l agar + 3 mg/l BA + 3 mg/l 2,4D với tỷ lệ 

phát sinh hình thái đạt 45,47%. Cũng giống như môi trường trên nhưng với nồng 

độ 2,4D là 5mg/l thì cho mẫu đế hoa với tỷ lệ phát sinh hình thái đạt 100%. Chất 

lượng callus tốt nhất trong các công thức theo dõi trong cả hai thí nghiệm. Với môi 

trường MS + 20 g/l saccaroza + 4,5 g/l agar + 2mg/l BA thì mẫu mắt ngủ cho kết 

quả phát sinh hình thái số chồi hình thành trên mẫu cấy đạt giá trị cao nhất là 3,27 

chồi. Môi trường MS + 20 g/l saccaroza + 4,5 g/l agar bổ sung 2 mg/l BA và 0,2 

mg/l α-NAA là tối ưu nhất cho việc nhân nhanh chồi từ nguồn mẫu mắt ngủ với hệ 

số nhân chồi đạt được là 8,33. Môi trường ra rễ thuận lợi nhất sau 3 tuần nuôi cấy 

là môi trường MS + 20 g/l saccaroza + 4,5 g/l agar + 1 g/l than hoạt tính. Trên môi 

trường này số rễ, số lá và chiều cao trung bình đạt cao nhất lần lượt là 3,05; 3,20; 

10,85. 

166.  
Đại 

học 

Design of a 

CRISPR/Cas9 system 

to overexpress 

OsNRAMP7 in rice 

variety TBR225 

Ngô Thi ̣ 

Vân Anh 

PGS. TS. 

Đồng Huy 

Giới, TS. 

Nguyễn Duy 

Phương 

Micronutrients are not only necessary for plant growth and development, but also 

for human and animal health. Natural resistance-associated macrophage protein 

(NRAMP) family, that have been found to be related to the accumulation of 

micronutrients in plants. In rice, there were 8 gene belong to OsNRAMP family of 

which OsNRAMP1, OsNRAMP4, OsNRAMP5, OsNRAMP6 and OsNRAMP8 
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were reported to transport metals such as iron, zinc, etc. Recent, AtNRAMP5 

which was closely related to OsNRAMP7 was identified that function in Zn uptake 

in Arabidopsis. In order to overexpress OsNRAMP7 of rice variety TBR225, in 

this study, a part of the promoter and the Exon I of the gene was isolated with an 

approximate 800 bp in size for structural design of a gene editing construct. The 

isolated DNA fragment is 99.8 % similar to the homologous OsNRAMP7 sequence 

published on the GenBank (code CP012620). Based on the sequencing analysis, the 

TBR225 OsNRAMP7-targeting sgRNA and TBR225 OsNRAMP7-homologous 

DNA template fragment containing CaMV35S promoter sequence were designed 

by the bioinformatic software. These fragments were, respectively, inserted into 

LguI and BamHI sites on pENTR4-V3 carrying the sgRNA expression construct 

which then subcloned into plant transformation vector pCas9. This research is the 

basis for functional identification of OsNRAMP7 and further creating new rice 

varieties with high micronutrient content by genetic engineering in Vietnam.  

167.  
Đại 

học 

"Nghiên cứu ảnh 

hưởng của nitơ đến 

sinh trưởng của nấm 

men phân huỷ dầu 

nhằm nâng cao khả 

năng xử lý cát ô 

nhiễm dầu" 

Vũ Hương 

Giang 

TS. Kiều 

Thị Quỳnh 

Hoa; 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục tiêu của đề tài luận văn: (1) Nghiên cứu ảnh hưởng của các hàm lượng nitơ 

ban đầu tới sinh trưởng và phát triển của hai chủng nấm men phân hủy dầu; và (2) 

Đánh giá ảnh hưởng của nitơ tới hiệu quả phân hủy cát ô nhiễm dầu của hai chủng 

nấm men bằng phương pháp phân hủy sinh học Bioremediation. 
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168.  
Đại 

học 

Khảo sát nguồn gen 

các mẫu giống nghệ 

vàng mới thu thập 

Nguyễn 

Thành 

Chung 

GS.TS. Phan 

Hữu Tôn 

Mục đích của đề tài 

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển và tính đa dạng di truyền các mẫu nghệ 

thu được. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học. Sử dụng chỉ thị ISSR và RAPD để 

nghiên cứu sự đa hình và phân tích đa dạng di truyền các giống nghệ nghiên cứu. 

Kết quả: 

Bằng các kỹ thuật RAPD và ISSR đã nhận được 26 băng DNA được nhân lên từ hệ 

gen của 22 mẫu giống nghệ. Trong đó tỷ lệ băng đa hình chiếm 80,07%. Hệ số sai 

khác di truyền dao động từ 7,7% - 53,8%. Các mẫu giống nghệ nghiên cứu được 

chia làm 8 nhóm khác nhau.  

Kết luận: 

Các mẫu nghệ có các đặc điểm giống và khác nhau về các đặc điểm củ, thân, lá tuy 

nhiên giữa các mẫu với nhau vẫn có những đặc điểm tương đồng. Nhận được 26 

băng DNA được nhân lên từ hệ gen của 22 mẫu giống nghệ. Trong đó tỷ lệ băng đa 

hình chiếm 80,07%. Qua kết quả nghiên cứu thấy được 2 cặp mẫu giống có sự 

tương đồng lớn là 214 và 216; 216 và 218. Tuy nhiên các mẫu giống vẫn thể hiện 

sự khác biệt về mặt di truyền. 

169.  
Đại 

học 

Bước đầu nghiên cứu 

ảnh hưởng của môi 

trường nhân giống cấp 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

TS. Ngô 

Xuân 

Nghiễn 

Nấm đầu khỉ (Hericium erinaceus) không chỉ là nguồn dược liệu quý mà còn là loại 

thực phẩm ngon, bổ dưỡng. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của các nguồn carbon và nito đến khả năng sinh trưởng của chủng nấm đầu 
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1, cấp 2 đến sinh 

trưởng nấm đầu khỉ 

Hericium erinaceus 

(Bull.:Fr.,) He3 quy 

mô phòng thí nghiệm 

khỉ He3 trong nhân giống nấm.Khảo sát, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát 

triển của chủng nấm Đầu khỉ He3 trên các giá thể cấp 2 và trên cơ chất mùn cưa 

khi cấy với lượng giống khác nhau. 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc điểm hệ sợi và sự hình thành quả 

thể theo Nguyễn Thị Bích Thùy (2018), phương pháp xử lý nguyên liệu theo 

Nguyễn Hữu Đống (2005). 

Kết quả đánh giá ở nhân giống cấp 1, nguồn carbon thích hợp cho sự sinh trưởng 

của nấm đầu khỉ He3 là Glucose với hàm lượng là 20g/lít và nguồn nito thích hợp 

nhất cho sự sinh trưởng của nấm đầu khỉ He3 là cao nấm men với hàm lượng 6g/lít. 

Ở nhân giống cấp 2, công thức có tỷ lệ 59% thóc tẻ + 40% mùn cưa + 1% bột nhẹ 

chọ hệ sợi tốt nhất. Trong nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển 

của chủng nấm đầu khỉ He3 trên cơ chất mùn cưa khi cấy lượng giống khác nhau 

thì phù hợp nhất là 15g giống/bịch. 

Kết luận: Môi trường phù hợp với nấm đầu khỉ He3 qua nội dung 1 là : Dịch chiết 

200g khoai tây + 20g Glucose + 15g Agar. Môi trường phù hợp với nấm đầu khỉ 

He3 qua nội dung 2 là: Dịch chiết 200g khoai tây + 20g Glucose + 15g Agar + 6g 

Cao nấm men. Trong nhân giống cấp 2, chủng He3 cho kết quả tốt nhất trên công 

thức 3 là 59% thóc tẻ + 40% mùn cưa +1% bột nhẹ. Thời gian hệ sợi mọc kín cơ 

chất của chủng nấm He3 30.89 ngày. Tốc độ mọc của sợi nấm He3 là 4.56 

mm/ngày. Khảo sát lượng giống cấp 2 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm 
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đầu khỉ He3 cho kết quả là CT3( 15g giống/bịch) phù hợp nhất. Tốc độ mọc sợi 

trung bình trên cơ chất là 3.33mm/ngày và cho năng suất cao nhất. 

170.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng ức 

chế tăng trưởng tế bào 

ung thư gan của cao 

chiết từ cây bảy lá 

một hoa 

Nguyễn 

Thị Hương 

TS. Nông 

Thị Huệ 

Mục đích của đề tài: 

Định danh, xác định khả năng phân tách các hợp chất có trong cây bảy lá một hoa 

và khảo sát đánh giá khả năng ức chế tăng trưởng tế bào ung thư gan của cao chiết 

từ cây bảy lá một hoa. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Định danh mẫu nghiên cứu bằng mã vạch DNA barcode, xác định khả năng phân 

tách của các hợp chất thông qua sắc kí bản mỏng và sử dụng phương pháp MTT để 

đánh giá hoạt tính ức chế tăng trưởng tế bào ung thư gan từ cao chiết cây bảy lá 

một hoa. 

Kết quả nghiên cứu: 

Mẫu nghiên cứu là loài bảy lá một hoa (Paris polyphylla). Phân tách được các phân 

đoạn từ cây bảy lá một hoa trong đó phân đoạn methanol có hiệu suất tách chiết 

cao 5,07%, phân đoạn ethyl acetate hiệu suất tách chiết 1,07% và phân đoạn n-

hexan hiệu suất tách chiết thấp 1,03%. Cao chiết bằng dung môi ethyl acetate của 

cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla) thể hiện hoạt tính ức chế tăng trưởng tế bào 

đối với các dòng tế bào ung thư gan HepG2, và HuH7 với các giá trị IC50 tương 

ứng là 115,11 ± 2,77 µg/ml và 148,11 ± 1,78 µg/ml. Cao chiết n-hexan không thể 

hiện hoạt tính ức chế trên các dòng tế bào. 

Kết luận:  
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Đã đánh giá được khả năng ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư gan từ cao chiết 

cây bảy lá một hoa. Trong đó cao chiết bằng dung môi ethyl acetate thể hiện hoạt 

tính ức chế với hai dòng tế bào ung thư gan HepG2 và HuH7. 

171.  
Đại 

học 

Bước đầu đánh giá sự 

sinh trưởng, phát triển 

và năng suất của 

chủng nấm V2, V7, 

V8 ( Volvariella 

volvacea) trên các 

môi trường nhân 

giống cấp 3 khác 

nhau. 

Nguyễn 

Thành 

Long 

Ngô Xuân 

Nghiễn 

I. Mục tiêu 

- Bước đầu so sánh, đánh giá sự sinh trưởng của hệ sợi nấm rơm V2, V7, V8 trên 

các môi trường nhân giống cấp 3 khác nhau. 

- Thực nghiệm, kiểm nghiệm các chủng nấm nghiên cứu, môi trường nhân giống 

trên cùng giá thể nuôi trồng để tìm ra chủng nấm, môi trường nhân giống có triển 

vọng.  

II. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp đánh giá sự sinh trưởng của hệ sợi theo Magday Jr. JC 

và cs. (2014). 

- Phương pháp nuôi trồng nấm rơm được tiến hành theo mô tả của  

Đinh Xuân Linh và cs. (2012). 

III. Kết quả nghiên cứu 

- Đã chọn ra được 9 thí nghiệm chủng nấm rơm V2, V7, V8 trên các môi trường 

nhân giống cấp 3 có hệ sợi khỏe và mật độ bảo tử áo lớn có triển vọng để nuôi 

trồng trong điều kiện tự nhiên. 

- Trong quá trình nuôi trồng, chủng nấm rơm V2 cho năng suất trung bình cao nhất 

đạt 9.66 % ; chủng V7, V8 đạt năng suất thấp, lần lượt là 1.87% và 2.16%. 
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- Dựa vào năng suất xác định được chủng nấm rơm V2 có triển vọng nhất để nuôi 

trồng tốt ở điều kiện tự nhiên. 

172.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

chống oxy hóa, kháng 

khuẩn và kháng viêm 

của sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

Andotaris 

Lê Thị 

Thảo 

Nguyên 

PGS. TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

Mục đích nghiên cứu: Chứng minh được tác dụng ức chế vi khuẩn của cao chiết 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe Andotaris trên 3 loại vi khuẩn: Escherichia coli; 

Pseudomonas aeruginosa; Bacillus subtilis; Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của 

các dịch chiết Andotaris được thu bằng 2 phương pháp khác nhau; Đánh giá hoạt 

tính kháng viêm của các dịch chiết Andotaris được thu bằng 2 phương pháp khác 

nhau. Phương pháp:Tách chiết các hoạt chất của Andotaris được tiến hành theo 

phương pháp soxhlet và phương pháp ngâm dầm;Khả năng loại bỏ gốc tự do DPPH 

của cao chiết;Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định được xác định bằng 

phương pháp khuếch tán giếng thạch; Đánh giá hoạt tính kháng viêm thông qua 

khảo sát ức chế biến tính albumin trên mô hình in vitro Kết quả:Chứng minh được 

tác dụng kháng khuẩn của Sản phẩm thực phẩm chức năng Andotaris trên 3 loại vi 

khuẩn : Escheria coli; Pseudomonas aeruginosa; Bacillus subtilis. Trong đó, dịch 

chiết Andotaris được chiết bằng phương pháp soxhlet cho đường kính vòng vô 

khuẩn lớn nhất trên tất cả các vi khuẩn.Đánh giá trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Andotaris có khả năng loại bỏ gốc tự do DPPH cho thấy cao soxhlet có 

hoạt tính chống oxy hóa cao. Kết quả trên đây cho thấy Andotaris có khả năng 

kháng viêm tốt. Kết luận:Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Andotaris có khả 

năng chống oxy hóa kháng khuẩn và kháng viêm. 
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173.  
Đại 

học 

Nghiên cứu và phân 

lập vi khuẩn biển có 

khả năng phân huỷ 

nhựa polyvinylclorua 

Chu Thị 

Ngọc Hoa 

TS. Kiều 

Thị Quỳnh 

Hoa & PGS. 

TS. Kiều 

Thị Quỳnh 

Hoa 

Polyvinyl clorua (PVC) là một loại nhựa gốc dầu mỏ được ứng dụng trong lĩnh vực 

khác nhau, tuy nhiên nó cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vì tính khó 

phân hủy, hàm lượng chất phụ gia lớn. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng vi 

sinh vật có thể sinh enzym có khả năng phân hủy nhựa tổng hợp. trong nghiên cứu 

này có 18 chủng vi khuẩn phân lập được từ các mẫu bùn và mẫu nước ô nhiễm rác 

thải nhựa ở ven biển Việt Nam, lựa chọn được 5 chủng vi khuẩn có khả năng sinh 

trưởng và phát triển trên môi trường thạch PVC-MSM và sử dụng nhựa PVC như 

nguồn carbon duy nhất. Trong số 5 chủng lựa chọn, chủng VK3 sinh trưởng và 

phát triển tốt nhất trong môi trường khoáng và sử dụng PVC như nguồn carbon duy 

nhất. kết quả phân tích trình tự gen 16S rRNA cho thấy chủng VK3 tương đồng 

99% với loài Alcanivorax sp. và được ký hiệu là Alcanivorax sp. VK3. Khả năng 

phân hủy nhựa PVC của chủng Alcanivorax sp. VK3 được minh chứng thông qua 

sự biến đổi rõ rệt của bề mặt vật liệu nhựa PVC và cấu trúc của mạch PVC giữa 

mẫu đối chứng và mẫu thử nghiệm sau 8 tuần bằng phân tích hình ảnh kính hiển vi 

điện tử quét (SEM) và phân tích quang phổ hồng ngoại (FTIR). các kết quả cho 

thấy chủng Alcanivorax sp. VK3 có tiềm năng trong việc phân hủy sinh học nhựa 

PVC.  

174.  
Đại 

học 

PHÂN TÍCH ĐA 

DẠNG DI TRUYỀN 

CỦA MỘT SỐ 

CHỦNG GIỐNG VI 

Hà Mạnh 

Thắng 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

Phân lập và phân tích đa dạng di truyền của một số chủng vi sinh vật nội sinh trong 

cây Đảng sâm tại Bắc Hà, Lào Cai bằng chỉ thị RAPD và ISSR. Phương pháp 

nghiên cứu gồm :Khử trùng bề mặt rễ đảng sâm, phân lập các chủng giống vi sinh 

vật nội sinh trong rễ đảng sâm, ách chiết DNA tổng số các chủng vi sinh vật phân 
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SINH VẬT NỘI 

SINH TRONG CÂY 

ĐẢNG SÂM TẠI 

BẮC HÀ, LÀO CAI 

BẰNG CHỈ THỊ 

RAPD VÀ ISSR 

lập thành công, chạy PCR và điện di sản phẩm PCR, đánh giá, xử lí số liệu bằng 

các phần mềm phân tích. Trong tổng số 16 mồi RAPD và 13 mồi ISSR được sử 

dụng, chọn ra 12 mồi RAPD và 10 mồi ISSR cho kết quả tối ưu nhất; 388 locus 

được phát hiện, 1465 băng vạch đã được ghi nhận. Khi sử dụng 12 mồi RAPD, 

tổng băng thu được là 711 trong tổng số 183 locus được phát hiện. Tỷ lệ đa hình 

của các locus đạt trung bình là 99,36% ; dao động trong khoảng 92,31% đến 100%, 

hệ số PIC trung bình đạt 0,32, hệ số tương đồng từ 0,4809 đến 0,9617. Khi sử dụng 

10 mồi ISSR, tổng băng thu được là 754 trong tổng số 205 locus được phát hiện. 

Tỷ lệ đa hình đạt 100%, hệ số PIC trung bình đạt 0,31, hệ số tương đồng từ 0,5512 

đến 0,8976. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự da dạng các chủng loài trong 15 mẫu 

giống vi sinh vật đã nghiên cứu. 

175.  
Đại 

học 

Đánh giá các đăc̣ tińh 

probiotic của các 

chủng vi khuẩn lactic 

nhóm 

Lactocaseibacillus 

phân lâp̣ từ thưc̣ phẩm 

lên men truyền thống 

của Viêṭ Nam. 

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

PGS. TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

1. Mục đích  

Đánh giá các đăc̣ tińh probiotic của các chủng vi khuẩn lactic nhóm 

Lactocaseibacillus phân lâp̣ từ thưc̣ phẩm lên men truyền thống của Viêṭ Nam. 

2. Phương pháp  

•Khả năng sống sót dưới các điều kiêṇ trong đường tiêu hóa của các chủng LCG 

•Khả năng sinh enzyme β- galactosidase  

•Khả năng kháng kháng sinh  

•Khả năng kháng các vi khuẩn kiểm điṇh  

•Khả năng sinh hoaṭ tińh làm tan máu  

•Khả năng hiǹh thành biofilm  
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3. Kết quả  

- Tất cả chủng đều có đặc tính như nhạy cảm với kháng sinh, khả năng hình thành 

biofilm, kháng lại một số vi khuẩn gây bệnh và một số chủng không có như: chủng 

A2 không thể sống sót dưới điều kiện pH thấp; chủng A5 không có hoạt tính 

enzyme; chủng A7 có hoạt tính tan máu.  

- Chủng A7 có các đặc tính vượt trội nhất tuy nhiên lại có hoạt tính tan máu nên 

không đáp ứng an toàn. 

- Các chủng đáp ứng được điều kiện trở thành probiotic là chủng A6. 

4. Kết luận 

-Thử nghiêṃ các tiêu chi ́khác như khả năng bám dính đối với tế bào HT-29, tối  

ưu điều kiện sinh trưởng về nhu cầu oxy, nhiệt độ. của đăc̣ tińh probiotic đối với  

môṭ số chủng LCG. 

-Thử nghiêṃ đăc̣ tińh probiotic đối với môṭ số chủng khác của nhóm LCG như  

L.casei, L. rhamnosus. 

176.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo cây 

thuốc lá chuyển gen 

GmCYP450 nhằm 

nâng cao tính chống 

chịu trong điều kiện 

hạn và điều kiện mặn 

Nguyễn 

Thị Mai 

TS. Đỗ Tiến 

Phát, TS. 

Bùi Thị Thu 

Hương 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã biến nạp thành công vector pFGC5941 – 

GmCYP450 chứa gen GmCYP450 nhờ vi khuẩn A. tumefaciens vào cây thuốc lá. 

Các dòng chuyển gen đã được xác định bằng phương pháp PCR và real-time PCR. 

Trong điều kiện hạn nhân tạo, cây chuyển gen in vitro vẫn phát triển bình thường 

trong khi cây không mang gen chuyển bị vàng lá và ngừng phát triển. Tương tự, 

trong điều mặn nhân tạo, cũng nhận thấy các hình thái tương đồng. Hơn nữa, chúng 
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tôi đã xác minh được rằng nồng độ proline tự do bị ảnh hưởng trong các điều kiện 

stress 

177.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo mô 

sẹo và hạt chiếu xạ 

nhằm chọn dòng rau 

muống có khả năng 

chịu hạn và mặn 

Ngô Thị 

Lan Anh 

PGS. TS. Đỗ 

Thị Huyền; 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

BẢN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Tên khóa luận: Nghiên cứu tạo mô sẹo và hạt chiếu xạ nhằm chọn dòng rau muống 

chịu hạn và mặn. 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Huyền; TS. Ninh Thị Thảo 

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Lan Anh 

Lớp: K63CNSHC Khóa: 63 

Tóm tắt báo cáo 

Mục đích của đề tài: 

Chọn dòng rau muống có khả năng sinh trưởng và phát triển trong điều kiện hạn, 

mặn. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp khử trùng mẫu: Khử trùng mẫu bằng nước cất, cồn 70o, Javen 20%. 

Phương pháp tạo đột biến: Mô sẹo được xử lý với tác nhân gây đột biến phóng xạ 

tia gamma nguồn Co60 với các liều 2 – 5 – 10 – 15 – 20 Krad. Hạt rau muống được 

xử lý với tác nhân gây đột biến phóng xạ tia gamma nguồn Co60 với các chiếu xạ 

liều 50 – 100 – 150 – 200 Gy.  

Phương pháp chọn lọc thể đột biến: Đánh giá các thể biến dị có kiểu hình mong 

muốn bằng Manitol, NaCl với các nồng độ Manitol: 15 – 45 g/l; NaCl: 5 – 10 – 15 

– 20%.  
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Kết quả nghiên cứu: 

Tạo các dòng đột biến mô sẹo rau muống với chiếu xạ tia gamma nguồn Co60 liều 

10 Krad trong 30 ngày. Xử lý mô sẹo bằng tia gamma nguồn Co60 thu được 49 

dòng có khả năng tái sinh thành cây con. Tìm được liều chiếu xạ 100 – 150 Gy phù 

hợp cho hạt rau muống chịu hạn, mặn. 

Kết luận: 

Ứng dụng chiếu xạ tia gamma nguồn Co60 tạo đột biến với mô sẹo và hạt rau 

muống. 

178.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

chống oxi hoá và ức 

chế hoạt tính enzyme 

tyrosinase của dịch 

chiết lá mít và lá dâu 

tằm 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Oanh 

PGS.TS 

Nguyễn Đức 

Bách 

Tóm tắt báo cáo 

1. Mục đích của đề tài 

Đánh giá khả năng chống oxi hóa và ức chế hoạt tính enzyme tyrosinase của dịch 

chiết lá mít và lá dâu tằm 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu tách chiết thu dịch chiết và cao chiết của lá mít và lá dâu tằm bằng kỹ 

thuật Soxhlet với hai loại dung môi là ethanol 70% và ethanol 96%. 

Đánh giá khả năng chống oxi hóa của dịch chiết lá mít và lá dâu tằm bằng phương 

pháp loại bỏ gốc tự do DPPH 

Đánh giá khả năng ức chế hoạt tính enzyme tyrosinase của dịch chiết lá mít và lá 

dâu tằm bằng phương pháp thử hoạt tính trên máy đọc 96 giếng Elisa 

3. Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu đã khẳng định dịch chiết lá mít và lá dâu tằm có khả năng ức chế hoạt 
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tính enzyme tyrosinase và chống oxi hoá. Từ kết quả tách chiết, tách chiết bằng 

phương pháp Soxhlet với dung môi ethanol 70% là tối ưu hơn so với dung môi 

ethanol 96%. Tổng khối lượng cao chiết khi chiết bằng Soxhlet với dung môi 

ethanol 70% của lá mít và lá dâu tằm lần lượt là 1,298 gam và 1,267 gam. 

Theo phương pháp bắt gốc tự do DPPH, hoạt tính kháng oxi hóa ở lá mít là mạnh 

hơn lá dâu tằm. Giá trị IC50 lần lượt là: 82,71 mg/ml và 287,64 mg/ml. Chất đối 

chứng tham khảo là Trolox hoạt động ổn định trong thí nghiệm với IC50 = 33,625 

µg/ml. Theo chiều tăng nồng độ, giá trị mật độ quang OD của các mẫu cao chiết 

tăng dần (sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê). Nồng độ càng cao, tổng năng 

lực khử và hoạt tính chống oxi hóa càng mạnh. 

Dịch chiết lá mít và lá dâu tằm trong dung môi ethanol có chỉ số IC50 là 52,25 

mg/ml (y = 0,0573x + 16,062, R² = 0,9993) và 77,97 mg/ml (y = 0,0477x + 16,23, 

R² = 0,9878). Khảo sát cho thấy các hợp chất tách chiết từ mẫu dịch chiết là hợp 

chất ức chế cạnh tranh với giá trị Km của dịch chiết lá mít và lá dâu tằm thu được 

là Km=0,206 

Qua nghiên cứu thử nghiệm khả năng ức chế enzyme tyrosinase từ dịch chiết lá mít 

và lá dâu tằm có thể thấy tiềm năng ứng dụng để sản xuất sản phẩm chống lão hóa 

da, sạm nám da, thuốc chữa bệnh rất lớn và rất an toàn. 

179.  
Đại 

học 

“Đánh giá sinh trưởng 

và phát triển của một 

số giống khoai tây 

Phạm thu 

hiền 

TS. Nguyễn 

Xuân 

Trường 

Nghiên cứu được thực hiện ở vụ xuân 2022. Kết quả trồng khoai tây ngoài đồng 

ruộng cho thấy rằng trong 7 giống nhập nội giống MZT và KTPN có sức sinh 

trưởng tốt và cho năng suất cao, ít nhiễm sâu bệnh hại là giống có tiềm năng cao 
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nhập nội từ Liên bang 

Nga trong điều kiện in 

vitro và ngoài đồng 

ruộng 

trong sản xuất. Trong in vitro, khi khử trùng mẫu bằng dung dịch HgCl2 0,1% 

trong 5 phút, tỷ lệ mẫu chết cao. Khi nuôi cấy các giống bằng các đoạn thân có 

chứa 1 mắt ngủ trên môi trường MS cơ bản giống IVT cho sức sinh trưởng vượt 

trội nhất trong 7 giống. 

Mục đích đề tài: 

- Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của 7 giống khoai tây nhập nội khi trồng 

ngoài đồng ruộng. 

- Xác định ảnh hưởng của chế độ khử trùng đối với các giống và đánh giá sinh 

trưởng và phát triển của các giống khoai tây nhập nội trong điều kiện in vitro. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Ngoài đồng ruộng: Bố trí lặp lại 3 lần với mỗi giống 

Trong nuôi cấy mô: Vào mẫu các giống bằng HgCl2 0,1% trong 5 phút. Sau đó 

đánh giá sinh trưởng và phát triển các giống qua đoạn thân mang 1 mắt ngủ.  

Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel và InforStat. 

Kết quả nghiên cứu: 

Các giống trồng ngoài đồng ruộng có sức sinh trưởng tốt. Năng suất của các giống 

có sự khác biệt. 

Chế độ khử trùng chưa phù hợp với tất cả các giống, tỉ lệ mẫu chết cao. 

Các giống có sự khác biệt về sức sinh trưởng và phát triển trong nuôi cấy mô. 

Kết luận: Khi trồng ở vụ xuân giống MZT, KTPN sinh trưởng phát triển tốt, ít bị 

nhiễm sâu bệnh hại và cho năng suất cao, là giống có tiềm năng trong sản xuất. 
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Trong nuôi cấy mô, giống IVT phát triển tốt nhất khi cấy trên môi trường MS cơ 

bản. 

180.  
Đại 

học 

Nghiên cứu đặc tính 

cấu trúc và phân tích 

biểu hiện gen của yếu 

tố phiên mã GATA ở 

cây sắn (Manihot 

esculenta) 

Lưu Thế 

Long 

TS. Chu 

Đức Hà và 

ThS. Trịnh 

Thị Thu 

Thuỷ 

Nhân tố phiên mã (transcription factor, TF) GATA là nhóm protein điều hòa đăc̣ 

trưng và tham gia vào quá triǹh sinh hoc̣ quan troṇg ở cây trồng liên quan đến sinh 

trưởng, phát triển và thích ứng với môi trường. Tuy nhiên, thông tin về nhóm TF 

GATA ở cây sắn (Manihot esculenta), một trong những cây trồng chính ở Việt 

Nam. Trong nghiên cứu này, nhóm TF GATA đã được phân tích trên cây sắn bằng 

các công cụ tin sinh học. Kết quả đã cho thấy, tổng số 36 thành viên của họ TF 

GATA đã được xác định ở hệ tham chiếu của cây sắn. Phân tích đặc tính, tính chất 

của họ TF GATA ở sắn rất đa dạng về kích thước, trọng lượng phân tử và điểm 

đẳng điện, độ bất ổn định và chỉ số béo. Tất cả các thành viên của họ TF GATA ở 

sắn đều có tính ưa nước. Xây dựng sơ đồ hình cây đã chia được nhóm GATA thành 

3 nhóm. Tiếp theo đánh giá mức độ biểu hiện của gene mã hoá GATA ở điều kiện 

thường cho thấy 4 gene MeGATA14, 31, 35, 36 biểu hiện ở cả 11 mẫu mô sắn, 

gene MeGATA34 có biểu hiện mạnh nhất và gene MeGATA24 có biểu hiện mạnh 

ở nhiều mẫu mô nhất. Dự đoán được 3 gene có khả năng cảm ứng với JA, 

MeGATA25, 27 và 33 có mức độ biểu hiện đáp ứng ở mô lá lây nhiễm CBSD. 

Tóm lại, kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những dẫn chứng quan trọng 

trong việc đề xuất các ứng viên cho phân tích chức năng gene tiếp theo. 
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181.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tuyển 

chọn một số dòng 

khoai tây lai có triển 

vọng vụ Đông 2021 

tại Hà Nội 

Trần Tiến 

Đạt 

Nguyễn 

Xuân 

Trường 

Với mục đích chọn lọc được giống khoai tây có sức sinh trưởng, phát triển tốt, 

thích nghi và chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao, phục vụ cho ăn tươi và chế 

biến góp phần làm phong phú nguồn giống khoai tây. Chúng tôi tiến hành thí 

nghiệm “Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng khoai tây lai có triển vọng vụ đông 

2021 tại Hà Nội”. Các chỉ tiêu về hình thái, khả năng sinh trưởng, phát triển, năng 

suất và khả năng chống chịu sâu bệnh hại của các tổ hợp khoai tây lai đã được đánh 

giá trong thí nghiệm. Từ kết quả thu được, chúng tôi chọn lọc được 27 dòng khoai 

tây lai có triển vọng từ 9 tổ hợp, có năng suất cá thể cao, sinh trưởng phát triển và tỉ 

lệ mọc mầm cao như dòng 3, 42, 61 của tổ hợp 1906; dòng 29,31 của tổ hợp 1944, 

dòng 17, 26, 66 của tổ hợp 2001; dòng 24 của tổ hợp 2036, dòng 3, 11, 15, 17, 35, 

40, 48, 50 của tổ hợp 2043; dòng 13 của tổ hợp 2056; dòng 9, 22, 27, 43 của tổ hợp 

2061, dòng 41, 45, 58 của tổ hợp 2076 và dòng 15, 42 của tổ hợp 2081. Từ đó lưu 

giữ củ giống cho các đợt khảo nghiệm tiếp theo để tìm ra được giống tốt nhất cho 

mỗi tổ hợp. 

Mục đích của đề tài: Chọn lọc được giống khoai tây có sức sinh trưởng, phát triển 

tốt, năng suất cao phục vụ cho ăn tươi và chế biến góp phần làm phong phú nguồn 

giống khoai tây. 

Phương pháp nghiên cứu: Theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá 

trị canh tác và sử dụng của giống khoai tây” QCVN 01- 59: 2011/BNNPTNT. 

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 3 lần lặp lại. Trồng 5 củ/m2. 
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Kết quả nghiên cứu:  

Đánh giá được khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng của các 

dòng khoai tây lai. Kết quả của đề tài là cơ sở để đánh giá, tuyển chọn giống khoai 

tây mới có năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ cho ăn tươi và chế biến. Từ đó là 

cơ sở để tuyển chọn giống cho những năm tiếp theo. 

Tuyển chọn được các dòng khoai tây có năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ cho 

ăn tươi và chế biến. Từng bước đưa các dòng được tuyển chọn vào sản xuất, bổ 

sung làm phong phú bộ giống khoai tây ở nước ta. 

 

Kết luận: 

Từ kết quả nghiên cứu thí nghiệm của các tổ hợp khoai tây lai vụ Đông năm 2021 

tại Hà Nội chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: 

Khả năng mọc mầm của 9 tổ hợp lai khá cao và ổn định. Sức sinh trưởng của các 

dòng trong mỗi tổ hợp lai có sự chênh lệch về chiều cao cây, số lá, số thân ở giai 

đoạn 60 ngày. 

Các tổ hợp đa dạng về hình dạng củ, màu vỏ củ chủ yếu là màu vàng và vàng nhạt. 

Năng suất của các tổ hợp tương đối cao. Giữa các dòng trong mỗi tổ hợp có sự 

chênh lệch đáng kể. Một số dòng có số tia củ ít, số củ/cây ít nhưng năng suất cá thể 

vẫn đạt tỷ lệ tốt như dòng 1906-42, 1906-61, 2001-17, 2001-26, 2036-24, 2043-17, 

2043-50, 2061-27. 

Màu sắc lát cắt sau khi chiên tại nhà máy của mỗi dòng trong mỗi tổ hợp lai không 
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quá đồng đều so với mức tiêu chuẩn. Chỉ một số ít dòng cho ra được màu sắc đạt 

chuẩn. 

182.  
Đại 

học 

Bước đầu đánh giá 

ảnh hưởng của cơ chất 

giống thương phẩm 

đến sinh trưởng và 

phát triển của chủng 

nấm đầu khỉ He2, He3 

trên giá thể nuôi trồng 

Nguyễn 

Mai 

Hương 

TS. Ngô 

Xuân 

Nghiễn 

Tóm tắt: nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ giống nhân chuyển từ môi trường cấp 

2 sang môi trường cấp 3 trên nguồn nguyên liệu (hạt, que sắn, dịch thể) của giống 

đầu khỉ He2, He3 đến sinh trưởng của giống nấm. Chọn ra lượng giống phù hợp, 

triển vọng nhất và tiến hành đánh giá ảnh hưởng của cơ chất giống thương phẩm 

(hạt, que sắn, dịch thể) đến sinh trưởng , phát triển và năng suất trên giá thể nuôi 

trồng (Sử dụng cùng một công thức nuôi trồng hiện nay - lượng giống cấy/bịch: 1 

que giống, 15g giống hạt, 40ml dịch thể). Qua đó, xây dựng quy trình thích hợp 

nuôi trồng nấm Đầu khỉ, ứng dụng kết quả thí nghiệm vào sản xuất theo quy mô 

công nghiệp.  

Mục đích: nghiên cứu để hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng nấm góp phần 

nâng cao năng suất và chất lượng nấm đầu khỉ, đưa nấm đầu khỉ triển khai rộng rãi 

hơn 

Kết quả: 1. Để làm giống thương phẩm. Chủng nấm đầu khỉ He2 sinh trưởng tốt 

nhất trên: 

Cơ chất hạt: CT3 (15g giống/chai môi trường) tốc độ mọc trung bình hệ sợi/ngày 

đạt 5,27mm, thời gian sợi sinh trưởng kín đáy chai là 23,33 ngày. 

Cơ chất que sắn: CT3, thời gian sợi sinh trưởng trung bình kín đáy túi là 15,67 

ngày. 

Cơ chất dịch thể: CT4 (25ml giống/chai môi trường), đem lại nhiều pilet đầu khỉ 
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nhất. 

2. Sử dụng giống thương phẩm là thóc đem lại năng suất cho chủng giống đầu khỉ 

He2 cao nhất với hiệu suất sinh học là 30,97% 

3. Để làm giống thương phẩm. Chủng nấm đầu khỉ He3 sinh trưởng tốt nhất trên: 

Cơ chất hạt: CT3 (15g giống/chai môi trường) tốc độ mọc trung bình hệ sợi/ngày 

đạt 4,69mm, thời gian sợi sinh trưởng kín đáy chai là 22,67 ngày. 

Cơ chất que sắn: CT3, thời gian sợi sinh trưởng trung bình kín đáy túi là 16,67 

ngày. 

Cơ chất dịch thể: CT4 (25ml giống/chai môi trường), đem lại nhiều pilet đầu khỉ 

nhất. 

4. Sử dụng giống thương phẩm là thóc đem lại năng suất cho chủng giống đầu khỉ 

He3 cao nhất với hiệu suất sinh học là 28,81% 

5. Chủng nấm He2 mang lại nhiều năng suất hơn chủng nấm He3 

Kết luận: Sử dụng giống thương phẩm là thóc đem lại năng suất cho chủng giống 

đầu khỉ He2 cao nhất với hiệu suất sinh học là 30,97% 

Sử dụng giống thương phẩm là thóc đem lại năng suất cho chủng giống đầu khỉ 

He3 cao nhất với hiệu suất sinh học là 28,81% 

183.  
Đại 

học 

Thiết kêd vector 

chuyển gen 

pBi121/ipHP1 mang 

Tôn Sơn 

Bách 

TS Ninh Thị 

Thảo 

BẢN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Tên khóa luận: Thiết kế vector chuyển gen pBI121-ipHP1 mang gen chống chiụ 

haṇ, mặn của cây muống biển  

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Huyền; TS. Ninh Thị Thảo 
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gen chống chịu hạn 

cây muống biển⁴ 

Sinh viên thực hiện: Tôn Sơn Bách 

Lớp: K63CNSHD Khóa: 63 

Tóm tắt báo cáo 

Mục đích của đề tài: 

Thiết kế vector tái tổ hợp pBI121 có promoter CAmV 35S chứa cấu trúc gen đích  

Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp tách dòng gen ipHP1: 

1) Phương pháp thiết kế mồi đăc̣ hiêụ gen ipHP1. 

2) Phương pháp tách chiết và tinh sạch RNA. 

3) Phương pháp tổng hợp cDNA. 

4) Phương pháp nhân gen đích bằng kỹ thuật PCR. 

5) Phương pháp điện di DNA. 

- Phương pháp thiết kế vector chuyển gen tái tổ hợp Pbi121/ipHP1: 

1) Phương pháp thôi gel. 

2) Phương pháp biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào khả biến E. coli bằng sốc 

nhiệt. 

3) Phương pháp tách chiết và tinh sac̣h DNA plasmid.  

4) Phương pháp xác định trình tự nucleotide. 

Kết luận: 

• Từ mẫu rau muống biển đã tách dòng thành công gen ipHP1 có độ tương đồng 

lên tới 99%, độ bao phủ là 664/671 nu với gen ipHP1 trên NCBI mã số 
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MF680610.1.  

• Thiết kế thành công vector tái tổ hợp pBI121 mang promoter CaMV35S và cấu 

trúc chứa gen đích ipHP1. 

• Tạo thành công chủng vi khuẩn A tumefaciens chứa vector tái tổ hợp 

pBI121/35S/ipHP1/Nos.  

184.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU ĐẶC 

ĐIỂM VÀ BIỂU 

HIỆN CỦA NHÓM 

GENE MÃ HÓA 

PROTEIN VẬN 

CHUYỂN ĐƯỜNG Ở 

CÂY 

CERATOPTERIS 

RICHARDII 

HƯỚNG ĐẾN 

XANH HÓA 

KHUÔN VIÊN 

CÔNG SỞ 

Nguyễn 

Thị Yến 

Linh 

TS. Chu 

Đức Hà và 

ThS. Trịnh 

Thụ Thu 

Thủy 

Nhóm protein chức năng, cụ thể hơn là protein vận chuyển sucrose (SWEET) đóng 

vai trò quan trọng trong một loạt quá trình sinh học ở thực vật như sinh trưởng, 

phát triển và đáp ứng các điều kiện bất lợi của ngoại cảnh. Trong nghiên cứu này, 

tổng số 20 thành viên SWEET trong cây Ceratopteris richardii đã được xác định, 

các gen này phân bố rải rác trên các NST của hệ gen C. richardii. Phân tích cấu trúc 

gen cho thấy kích thước CDS và gDNA của các gen CericSWEET đồng đều, hầu 

hết các gen đều có 6 exon, tương tự như các loài thực vật khác. Dựa vào sơ đồ hình 

cây Neighbor- joining, nhóm CericSWEET chia làm 3 phân nhóm. Trong đó, hai 

gen CericSWEET07 và 12 được dự đoán có thể có chức năng đáp ứng với điều 

kiện hạn. Phân tích vị trí cư trú nội bào cho thấy các protein CericSWEET cư trú 

hầu hệt tại màng plasma. Tiếp theo, nhóm CericSWEET có tính chất lý hóa đa 

dạng, giá trị điểm đẳng điện cho thấy hầu hết CericSWEET có tính base, tất cả các 

protein SWEET ở C. richardii có tính kỵ nước. Tóm lại, kết quả nghiên của nghiên 

này đã cung cấp những dẫn liệu quan trọng về nhóm CericSWEET ở C. richardii.  

185.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU 

KIỆN LÊN MEN 

Lê Thị 

Linh 

TS. Kiều 

Thị Quỳnh 

Nghiên cứu điều kiện lên men tổng hợp CHĐBMSH của chủng vi khuẩn Bacillus 

phân hủy dầu sử dụng nguồn cơ chất đơn giản với chi phí thấp nhằm ứng dụng tạo 
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TỔNG HỢP CHẤT 

HOẠT ĐỘNG BỀ 

MẶT SINH HỌC 

CỦA CHỦNG VI 

KHUẨN PHÂN HỦY 

DẦU 

Hoa. PGS. 

TS Nguyễn 

Văn Giang 

chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu. Phương pháp: Đánh giá khả năng tổng hợp chất hoạt 

động bề mặt sinh học thông qua chỉ số nhũ hóa E24. Phương pháp nghiên cứu ảnh 

hưởng của các yếu tố tới quá trình sinh tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học 

của chủng vi khuẩn nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ khuấy đến sinh 

trưởng và khả năng tổng hợp CHĐBMSH của chủng vi khuẩn nghiên cứu trong 

quá trình lên men. Kết quả: Điều kiện môi trường phù hợp cho quá trình sinh tổng 

hợp CHĐBMSH của chủng DNVK2 là 3% (w/v) glucose; 0,4% (w/v) NH4NO3; 

2% (w/v) NaCl; 3% (v/v) giống; pH7 và 30oC. Ở điều kiện này chủng DNVK2 

tổng hợp CHĐBMSH là cao nhất với chỉ số nhũ hóa đạt 79.7%. 

- Khi tiến hành lên men ở hệ thống lên men tự động 100 lít, điều kiện nuôi cấy tối 

ưu, số lượng tế bào đạt mức cao nhất khi tốc độ khuấy là 200 vòng/phút. Với tốc độ 

khuấy này, số lượng tế bào là 9.7x1010 CFU/ml sau 32 giờ nuôi cấy. 

- Khi tiến hành lên men ở hệ thống lên men tự động 100 lít, điều kiện nuôi cấy tối 

ưu, khả năng sinh tổng hợp CHĐBMSH của chủng DNVK2 ở tốc độ khuấy 200 

vòng/phút cao nhất tương ứng với chỉ số nhũ hóa E24 là 65%. Kết luận: Điều kiện 

lên men thích hợp để sàn xuất chất hoạt động bề mặt của chủng DNVK2 là pH 7, 

nhiệt độ 30oC với tốc độ khuấy 200 vòng/phút. Chủng DNVK2 có khả năng tổng 

hợp chất hoạt động bề mặt sinh học tốt nhất trong môi trường khoáng với nguồn 

carbon là glucose 3% (w/v), nguồn nitơ NH4NO3 0.4% (w/v), 2% (w/v) NaCl và 

tỷ lệ tiếp giống là 3% (v/v). Với điều kiện môi trường lên men phù hợp, chủng 

DNVK2 tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học cao với chỉ số nhũ hóa E24 là 
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65%, sinh khối tế bào đạt 9.7x1010 CFU/ml. Những kết quả này cho thấy chủng 

Bacillus sp. DNVK2 có tiềm năng trong việc xử lý sinh học hydrocarbon dầu mỏ 

186.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm sinh học 

vi khuẩn đối kháng 

nấm gây bệnh thán 

thư trên cây chuối 

Nguyễn 

Thị Minh 

Ánh 

PGS.TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích của đề tài: Phân lập và đánh giá một số đặc điểm sinh học của chủng vi 

khuẩn đối kháng với nấm gây bệnh thán thư trên chuối. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp phân lập vi khuẩn (Travers & cs,1987) 

Sàng lọc nhanh các chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm bệnh (Travers 

& cs,1987). 

Phương pháp nghiên cứu khả năng đối kháng nấm của vi khuẩn (Rahman & cs., 

2009). 

Phương pháp nhuộm Gram và nhuộm bào tử (Ashwini & Srividya, 2014; Dworkin, 

Falkow, Rosenberg, Schleifer, & Stackebrandt, 2007) 

Phương pháp thử phản ứng MR-VP, Nitrate, Citrate (Voges và Proskauer, 1898) 

Phương pháp thử khả năng sinh enyme ngoại bào (Phạm Văn Ty, 2006) 

Phương pháp xử lý số liệu: mỗi thí nghiệm lặp lại 3 lần, tính giá trị trung bình 

(cộng giá trị SD). 

Kết quả nghiên cứu: 

Ở thí nghiệm phân lập vi khuẩn: phân lập được 22 chủng vi khuẩn có đặc điểm 

hình thái khác nhau. 

Ở thí nghiệm sàng lọc vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm bệnh : sàng lọc 

được 5 chủng có khả năng đối kháng nấm Colletotrichum musae gây bệnh thán thư 
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trên cây chuối. 

Ở thí nghiệm nghiên cứu khả năng đối kháng nấm của vi khuẩn: chọn được chủng 

VK5 có hoạt tinh đối kháng nấm Colletotrichum musae cao nhất là 77,4% sau 7 

ngày đồng nuôi cấy. 

Nghiên cứu được đặc điểm hình thái khuẩn lạc, tế bào và nội bào tử. 

Ở thí nghiệm thử phản ứng hóa sinh: chủng VK5 dương tính với các phản ứng MR-

VP và Nitrate, âm tính với phản ứng Citrate. 

Ở thí nghiệm thử khả năng sinh enzyme ngoại bào: chủng VK5 có khả năng sinh 

các enzyme ngoại bào: Amylase, Cellulase, Protease và Chitnase. 

Ở thí nghiệm đánh giá được ảnh hưởng của thời gian đến khả năng đối kháng nấm 

của chủng VK5. Tỉ lệ phần trăm đối kháng nấm Colletotrichum musae của VK5 đạt 

cao nhất 77,41% sau 7 ngày đồng nuôi cấy. 

Kết luận: Phân lập làm thuần được 22 chủng vi khuẩn đặc điểm hình thái khác 

nhau. Sau đó sàng lọc được 5 chủng có khả năng kháng nấm Colletotrichum musae 

là VK1; VK2; VK3; VK4; VK5 lần lượt có hiệu lực đối kháng lần lượt là 35,2%; 

29,4%; 35,4%; 48,1% và 77,4%. Trong đó có chủng VK5 có hiệu lực đối kháng 

mạng nhất có hiệu lực đối kháng là 77,4%. Chủng VK5 có khuẩn lạc hình bầu dục, 

màu trắng, mép hình răng cưa, là gram dương và nội bào tử. VK5 dương tính với 

các phản ứng MR-VP, Nitrate và âm tính với Citrate. Tỉ lệ phần trăm đối kháng 

nấm Colletotrichum musae của VK5 đạt cao nhất 77,41% sau 7 ngày đồng nuôi 

cấy. 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

187.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tạo phôi 

bò thịt in vitro 

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

TS. Nguyễn 

Khánh Vân 

và PGS.TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

1. Mục đích nghiên cứu 

Tạo ra nguồn phôi bò in vitro chất lượng bằng việc áp dụng các kỹ thuật trong công 

nghệ phôi bò 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu buồng trứng bò từ lò mổ 

- Phương pháp thu tế bào trứng bò từ buồng trứng lò mổ  

- Phương pháp phân loại tế bào trứng bò sau khi thu 

- Phương pháp nuôi thành thục in vitro tế bào trứng bò 

- Phương pháp đánh giá khả năng thành thục in vitro của tế bào trứng bò sau nuôi 

thành thục in vitro 

- Phương pháp thụ tinh in vitro tế bào trứng bò thành thục in vitro 

- Phương pháp nuôi phôi in vitro 

- Phương pháp nhuộm phôi bò với Hoechst 33342 

- Phương pháp xử lí số liệu 

3. Kết quả nghiên cứu 

- Trung bình thu được 7,78 tế bào trứng bò loại A, B/buồng trứng bằng phương 

pháp chọc hút từ buồng trứng bò thịt lò mổ. 

- Tỷ lệ tế bào trứng bò sống và thành thục in vitro sau nuôi thành thục trong môi 

trường nuôi thành thục in vitro tương ứng đạt 88,96% và 81,74%. 

- Tỷ lệ tế bào trứng bò có tinh trùng xâm nhập, tỷ lệ tế bào trứng có 2 tiền nhân sau 

thụ tinh in vitro tương ứng đạt 77,96% và 76,02%. 
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- Tỷ lệ tế bào trứng bò phân chia, tạo phôi nang sau thụ tinh in vitro tương ứng đạt 

77,34% và 31,06%.  

- Trung bình tổng số tế bào/phôi nang đạt 102,67. 

4. Kết luận 

Có thể sử dụng phôi bò thịt in vitro được tạo ra từ tế bào trứng bò thu từ buồng 

trứng ở lò mổ làm nguồn nguyên liệu cho các nghiên cứu về phôi bò như: đông 

lạnh phôi bò, tạo phôi bò chuyển gen, cấy chuyển phôi bò….. 

188.  
Đại 

học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của Vermicompost 

Leachate đến sinh 

trưởng và phát triển 

của cây dưa chuột tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Nguyễn 

Thu Hiền 

TS. Nguyễn 

Trường Sơn, 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Mục đích của đề tài là đánh giá ảnh hưởng của Vermicompost Leachate (VCL) đến 

sinh trưởng và phát triển của cây dưa chuột tại Gia Lâm, Hà Nội”  

Phương pháp: Thí nghiệm được bố trí theo (RCB) với 5 công thức, mỗi công thức 

lặp lại 3 lần. Mỗi ô thí nghiệm gồm 10 cây. 5 công thức tương ứng với 5 nồng độ 

VCL khác nhau, phun hai mặt lá vào buổi chiều mát, phun 3 ngày/ lần và phun ướt 

đẫm. Các chỉ số đo được tính từ lúc bắt đầu phun VCL, sau trồng. 

+ CT 1: Công thức đối chứng, chỉ phun nước 

+ CT 2: Phun hỗn hợp VCL: nước (tỷ lệ 1/50) 

+ CT 3: Phun hỗn hợp VCL: nước (tỷ lệ 1/20) 

+ CT 4: Phun hỗn hợp VCL: nước (tỷ lệ 1/10) 

+ CT 5: Phun hỗn hợp VCL: nước (tỷ lệ 1/5) 

Kết quả của đề tài như sau: 

VCL với tỷ lệ 1/10 và tỷ lệ 1/5 giúp cây dưa chuột sinh trưởng tốt nhất (về chiều 

cao thân chính và số lá), thời gian ra nhánh, ra hoa được rút ngắn, thời gian thu quả 
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được kéo dài. 

Cấp độ sâu bệnh hại thấp nhất được theo dõi và đánh giá ở cây dưa chuột được áp 

dụng phun VCL với tỷ lệ 1/10 và tỷ lệ 1/5. 

Công thức sử dụng VCL với tỷ lệ 1/5 ảnh hưởng tốt nhất đến các yếu tố cấu thành 

năng suất (số hoa/cây, số quả/cây, khối lượng quả) và năng suất thực thu của cây 

dưa chuột. 

Kết luận 

VCL góp phần giúp cây dưa chuột sinh trưởng và phát triển VCL tốt nhất ở nồng 

độ 1/5 và 1/10. 

189.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

PHƯƠNG PHÁP 

XÁC ĐỊNH VI 

KHUẨN BACILLUS 

THURINGIENSIS 

TRONG CHẾ PHẨM 

SINH HỌC 

Trần Thu 

Hương 

TS. NÔNG 

THỊ HUỆ 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tập trung vào việc nghiên cứu các phương 

pháp tiếp cận khác nhau bao gồm phân tích hình thái, sinh hóa và phân tử để xác 

định và định lượng Bt trong chế phẩm sinh học “BITADIN WP”. Vi khuẩn Bt giả 

định được phân lập từ mẫu chế phẩm "BITADIN WP" đều thể hiện đặc trưng về 

mặt hình thái khuẩn lạc, tế bào và bào tử của vi khuẩn Bt và tương tự như chủng 

chuẩn Bt “4T1”. Hơn thế nữa, chủng Bt này đều cho phản ứng dương tính với 

lethicinase, sucrose và catalase. Sự hiện diện của bốn gen của Bt bao gồm XRE, 

GroEL, GyrB và Cry2 trong mẫu Bt phân lập đã được kiểm tra bằng PCR cách sử 

dụng mồi đặc hiệu loài. Kết quả cho thấy các băng DNA đặc thù tương ứng với gen 

mục tiêu: XRE, GroEL, GyrB, Cry2 đều quan sát được ở mẫu Bt phân lập. Hơn thế 

nữa, để khẳng định sự có mặt của Bt, PCR sử dụng gen mã hóa protein tinh thể 

Cry2 và phương pháp nhuộm tinh thể độc được tiến hành. Kết quả cho thấy, vi 
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khuẩn Bt phân lập được từ mẫu chế phẩm “BITADIN WP” có tinh thể hình thoi 

đặc trưng của vi khuẩn Bacillus thurigiensis. Do đó, chúng tôi kết luận rằng có thể 

sử dụng các phương pháp phân tích về mặt hình thái, hóa sinh và phân tử để phân 

lập và xác định vi khuẩn Bt trong chế phẩm “BITADIN WP”. 

190.  
Đại 

học 

Ảnh hưởng của từ 

trường đến sự sinh 

trưởng và phát triển 

của giống đậu tương 

DT2010 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

T.S Nguyễn 

Thanh Hảo 
MF có tác động đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng 

191.  
Đại 

học 

Nghiên cứu nhân 

nhanh Thiên niên kiện 

(Homalomena 

pierreana Engl.) 

Hoàng 

Minh 

Ngọc 

TS. Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

Thiên niên kiện (Homalomena pierreana Engl.) hay còn gọi là Thiên niên kiện lá 

hình thìa, Thần phục là một trong các loại thuốc được Đông y, là thành phần xuất 

hiện trong nhiều sản phẩm thuốc trên thị trường. Vốn được thu hái trong tự nhiên, 

tuy nhiên, do bị khai thác nhiều cùng với nạn phá rừng làm nương rẫy khiến cho 

vùng phân bố tự nhiên của cây bị thu hẹp. Cây đã được phân hạng trong sách đỏ có 

nguy cơ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong thời gian tới.  

Đề tài “NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH IN VITRO CÂY THIÊN NIÊN KIỆN 

(Homalomena pierreana Engl. & K. Krause) ” đươc̣ thưc̣ hiêṇ để giải quyết vấn đề 

bảo tồn và phát triển loài cây này. Hoàn thiêṇ quy triǹh nhân nhanh in vitro cây 

Thiên niên kiện giúp tối ưu hóa quy triǹh cho hê ̣số nhân cao, chi phi ́thấp. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy: 

Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất là: MS + 1 mg/L Kin + 50 ml/L nước dừa + 
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10 ml/L adennin + 30 g/L sucrose đạt hệ số nhân 4,20 chồi/ mẫu (sau 4 tuần theo 

dõi). 

192.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU CẢM 

ỨNG VÀ NHÂN 

NUÔI SINH KHỐI 

RỄ BẤT ĐỊNH CÂY 

CÁT CÁNH 

PLATYCODON 

GRANDIFLORUS 

(JACQ.) A.DC. 

Đỗ Thị 

Phương 

Thảo 

Ts. Đặng 

Thị Thanh 

Tâm 

Cây Cát cánh là vị thuốc được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền để chữa một 

số bệnh (ví dụ như: đau họng, suyễn, lao, tiểu đường và một số bệnh viêm nhiễm). 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rễ Cát cánh là bộ phận chứa nhiều hợp chất thứ cấp 

như Platycodin A, C, D; Platycodigenin (C30H48O7); α-Spinasterol; β-D-

Glucoside; Stigmasterol; Betulin; Platycodonis. Nghiên cứu được tiến hành với 

mục đích cảm ứng và nhân nuôi sinh khối rễ bất định in vitro cây Cát cánh.  Vật 

liệu nghiên cứu là cây Cát cánh hoa tím được lưu giữ trong điều kiện in vitro. Để 

cảm ứng rễ bất định, mẫu cấy chồi đỉnh  hoặc mô lá được nuôi cấy trên môi trường 

MS + 30g/l đường + 6,5 g/l agar (pH=5,8) và bổ sung IBA và α-NAA. Kết quả cho 

thấy vật liệu đoạn chồi in vitro cấy trên môi trường MS + 30g/l đường + 6,5 g/l 

agar (pH=5,8) + 1,0 mg/l α-NAA là thích hợp nhất cho việc cảm ứng tạo rễ bất 

định. Nền môi trường 1/8MS và dạng môi trường lỏng là thích hợp cho việc nhân 

nuôi sinh khối rễ cây Cát cánh trong điều kiện in vitro. Như vậy, kết quả nghiên 

cứu cho thấy môi trường tối ưu nhất để nhân nuôi sinh khối rễ bất định cây Cát 

cánh in vitro là môi trường 1/8MS lỏng có bổ sung 1,0 mg/l α-NAA. 

193.  
Đại 
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NGHIÊN CỨU ẢNH 

HƯỞNG CỦA 

NHIỆT ĐỘ BẢO 

QUẢN TỚI MỨC 

Tống 

Quốc 

Trọng 

TS. Đỗ Tiến 

Phát và 

PGS.TS 

Đồng Huy 

Đông trùng Hạ Thảo (Chinese caterpillar fungus), còn gọi là trùng thảo, Hạ Thảo 

Đông trùng hay Đông trùng Thảo, là một loại đông dược quý có bản chất là dạng 

ký sinh của loài nấm Cordyceps sinensic (thuộc nhóm Ascomycetes) trên cơ thể 

sâu Hepialus fabricius. Phần dược tính của đông trủng hạ thảo đã được chứng minh 
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ĐỘ THOÁI HÓA 

GIỐNG CỦA 

CHỦNG NHỘNG 

TRÙNG THẢO 

(CORDYCEPS 

MILITARIS) 

là do các chất chiết xuất từ nấm Cordyceps sinensic. Nhộng trùng hạ thảo 

Cordyceps militaris là một loài nấm ký sinh trên côn trùng có giá trị dược liệu quý 

tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền 

trong nhiều năm qua. Khác với nấm Cordyceps sinensis với sản lượng rất ít và chỉ 

mọc trong tự nhiên, loài nấm Cordyceps militaris có thể được nuôi trồng trong điều 

kiện nhân tạo. Tuy nhiên, sự thoái hóa tần số cao của Cordyceps militaris trong quá 

trình nuôi cấy và bảo quản đã hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của ngành 

Cordyceps militaris. Yếu tố môi trường là nhiệt độ bảo quản chủng cũng có thể ảnh 

hưởng tới độ ổn định di truyền của giống nấm. Trong bài khóa luận này chúng tôi 

đã lấy chủng nấm Cordyceps militaris S1 được bảo quản từ các điều kiện nhiệt độ 

khác nhau là -80℃, -20℃, 4℃ và điều kiện nhiệt độ phòng (22℃-25℃) để làm 

vật liệu thí nghiệm. Từ đó xác định loài, thành phần tỷ lệ gen MAT ở Chủng nấm 

Cordyceps militaris S1. Đánh giá được hình thái của chủng nấm Cordyceps 

militaris S1 sau khi bảo quản ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau ở các giai đoạn 

nhân giống cấp 1, nhân giống cấp 2, nuôi tạo quả thể tại 3 thế hệ liên tiếp. Qua các 

giai đoạn nhân giống và nuôi quả thể bước đầu có thể xác định được nhiệt độ tối ưu 

để bảo quản chủng nấm Cordyceps militaris S1 là -20℃, phát triển mạnh qua từng 

thế hệ cấy và thu được những quả thể to, mọc dày. 

194.  
Đại 

học 

Nghiên cứu đặc điểm 

phân tử vùng gen S1 

của virus IBV gây 

Đỗ Thị 

Thạch 

Thảo 

Nguyễn Hữu 

Đức 

Đề tài này nhằm mục đích giải trình tự được vùng gen S1 của chủng virus IBV gây 

bệnh trên gà ở Việt Nam và phân tích đặc điểm phân tử để xác định được genotype 

đang lưu hành. 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

bệnh viêm phế quản 

truyền nhiễm ở gà tại 

Việt Nam năm 2021 

Các phương pháp sử dụng trong đề tài gồm phương pháp xử lý mẫu, phương pháp 

tách chiết RNA tổng số, phương pháp tạo cDNA, phương pháp thiết kế mồi, 

phương pháp PCR (Polymerase chain reaction), phương pháp tinh sạch sản phẩm 

PCR, phương pháp điện di kiểm tra sản phẩm PCR, phương pháp giải trình tự và 

phương pháp xử lý số liệu. 

Kết quả nghiên cứu phân tích phả hệ nguồn gốc đã xác định 4 mẫu IBV thu nhận 

được trên gà bệnh tại 3 tỉnh miền bắc Việt Nam thuộc 2 genotype gồm 

Massachusetts và QX-like. 

Kết quả so sánh tỉ lệ tương đồng nucleotide và amino acid cho thấy các chủng 

nghiên cứu có tỷ lệ đồng nhất cao với chủng vaccine H52 đang sử dụng tại Việt 

Nam. 

195.  
Đại 

học 

Đánh giá đa dạng di 

truyền một số mẫu 

giống bình vôi sử 

dụng chỉ thị RAPD 

Đặng 

Huyền 

Trang 

TS. Ninh 

Thị Thảo 

 

Phân tích đa dạng di truyền của 32 mẫu giống bình vôi bằng chỉ thị phân tử RAPD. 

Tách chiết DNA tổng số các mẫu có độ tinh sạch và nồng độ của DNA cao. Sau khi 

phân tích 14 mồi RAPD kết quả thu được cho thấy tất cả các mồi đều cho đa hình. 

Các mồi đã tạo ra 1346 băng, trung bình 42,06 băng trên mỗi mẫu bình vôi và 

96,14 băng/mồi. Hệ số đa hình PIC biến động từ 0,09 đến 0,35 và chỉ số sai khác 

giữa 14 mồi RAPD (Rp) dao động từ 0,31 đến 0,97. 

Hệ số tương đồng của 32 mẫu giống bình vôi biến động từ 0,478 – 0,956. Ở mức 

khoảng cách di truyền trung bình (0,752), 32 mẫu bình vôi nghiên cứu được phân 

bố vào 7 nhóm chính trên sơ đồ quan hệ di truyền. 
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196.  
Đại 

học 

Nghiên cứu khả năng 

kháng khuẩn và đánh 

giá hàm lượng 

polyphenol, hoạt tính 

chống oxy hóa của 

các dịch chiết dược 

liệu lá Sâm nam núi 

Dành, Hoàng kỳ và 

Bồ kết 

Mai Thùy 

Anh 

PGS.TS.Ngu

yễn Thanh 

Hải. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hà 

Mục đích nghiên cứu nhằm thử khả năng kháng khuẩn của các dịch chiết dược liệu 

trên các chủng vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch. Sau đó sẽ 

tiến hành đánh giá hàm lượng polyphenol và hoạt tính chống oxy hóa của các dịch 

chiết dược liệu bằng phương pháp đo quang phổ. Kết quả thu được cho thấy, các 

dịch chiết đều có khả năng kháng khuẩn và có hàm lượng polyphenol, hoạt tính 

chống oxy hóa. 

197.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU ẢNH 

HƯỞNG CỦA MỘT 

SỐ YẾU TỐ ĐẾN 

NHÂN GIỐNG IN 

VITRO LAN HỒ 

ĐIỆP TIỂU KIỀU 

TÍM 

(PHALAENOPSIS 

SP) 

Nguyễn 

Quang 

MInh 

PGS.TS. 

ĐỒNG 

HUY GIỚI 

Lan hồ điệp Tiểu Kiều Tím (Phalaenopsis sp.) với vẻ đẹp tinh tế, kiêu sa, tươi lâu 

nên ngày càng được người tiêu dùng biết đến và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho 

người sản xuất, kinh doanh. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến 

nhân giống in vitro lan hồ điệp Tiểu Kiều Tím (Phalaenopsis sp)” được thực hiện 

nhằm khảo sát ảnh hưởng của nano bạc đến quá trình khử trùng tạo mẫu sạch, nhân 

chồi, tạo rễ của cây trong điều kiện in vitro. Kết quả cho thấy: (i). Công thức xử lý 

125ppm cho tỉ lệ mẫu sống và tỉ lệ mẫu sống sạch đạt cao nhất ( tương đương với 

74% và 72%); (ii) Môi trường nền bổ sung 4ppm nano bạc thì hệ số nhân chồi đạt 

cao nhất là 2,49 lần; (iii) Môi trường nền bổ sung 4ppm nano bạc thì hệ số nhân 

chồi đạt cao nhất là 2,49 lần; (iv) Với chỉ tiêu là theo dõi số rễ, số rễ đạt cao nhất là 

4,03 rễ/chồi ở công thức 3 khi môi trường MS, bổ sung 1,5mg/l α-AA và bổ sung 

4ppm nano bạc cao hơn so với công thức ĐC (2,05 rễ/chồi), có sự sai khác có ý 
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nghĩa bổ sung với công thức còn lại.Với chỉ tiêu theo dõi là chiều dài rễ trung bình, 

mức độ chênh lệnh giữa các công thức là cao. Công thứ 3m cho chiều dài rễ trung 

bình là cao nhất, đạt 35,05 mm cao hơn nhiều so với công thức ĐC (15,63mm). 

198.  
Đại 

học 

Đánh giá mối liên 

quan giữa đa hình gen 

mã hoá GHSR và 

IGF2 với khả năng 

sinh trưởng ở gà Liên 

Minh 

Trịnh Thị 

Hương 

TS. Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

Gà Liên Minh là giống gà bản địa có nhiều phẩm chất quý nhưng năng suất không 

cao, không đáp ứng đủ cho thị trường. Gen GHSR và IGF2 đã tìm thấy có tăng 

trưởng trứng ở các giống gà khác nhau nhưng sinh trưởng chưa được quan tâm, nên 

tôi tiến hành đề tài như trên. Có 5 phương pháp sử dụng trong báo cáo là phương 

pháp theo dõi các chỉ tiêu, phương pháp tách chiết ADN hệ gen từ máu, phương 

pháp PCR, phương pháp điện di, phương pháp xử lí số liệu. Đã xác định được đa 

hình gen của GHSR và IGF2 bằng cách sử dụng RE MspI trên 53 cá thể gà Liên 

Minh cụ thể tần số kiểu gen của AG là 0,50 AA là 0,26 và GG là 0,24 ở IGF2 thì 

100% mang kiểu gen CC. Đã tìm thấy mối liên quan giữa khối lượng cơ thể gà 

trống với gen GHSR ở tuần tuổi thứ 2 mang ý nghĩa thống kê (P<0,05)  

199.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ MỐI 

LIÊN QUAN GIỮA 

ĐA HÌNH GEN 

VASOACTIVE 

INTESTINAL 

PEPTIDE 

RECEPTOR 1 

(VIPR1) ĐỐI VỚI 

Nguyễn 

Tuấn 

Dương 

TS. Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

TÓM TẮT 

Tên khoá luận: Đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen Vasoactive Intestinal 

Peptide Receptor 1 (VIPR1) đối với khả năng sinh trưởng ở gà Liên Minh. 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Bình Nguyên 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Dương 

Khoa: Công nghệ Sinh học 

Lớp: CNSHB Khoá: 63 

Mục đích nghiên cứu: 
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KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG Ở GÀ 

LIÊN MINH 

- Đánh giá các chỉ tiêu liện quan đến sinh trưởng ở gà Liên Minh. 

- Xác định mối liên quan giữa đa hình gen VIPR1 với tính trạng sinh trưởng ở gà 

Liên Minh.  

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp tách chiết ADN hệ gen từ máu. 

- Phương pháp điện di. 

- Phương pháp PCR – RFPL. 

- Phương pháp xác định khối lượng và kích thước các chiều cơ thể của gà.  

- Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng. 

- Phương pháp xử lý số liệu. 

Kết quả nghiên cứu chính và kết luận: 

1. Khả năng sinh trưởng 

Nuôi đến 20 tuần tuổi, khối lượng của gà trống là 1965,74 g và gà mái là 1661,76 

g.  

Gà trống đạt tốc độ sinh trưởng tuyệt đối cao nhất là 19,24 g/con/ngày ở giai đoạn 

7 – 8 tuần tuổi, gà mái đạt 16,72 g/con/ngày ở giai đoạn 12 – 14 tuần tuổi.  

Tốc độ sinh trưởng tương đối tại đạt 49,42 % ở gà trống và 49,30 % ở gà mái vào 

giai đoạn tuần tuổi đầu tiên.  

2. Kích thước cơ thể 

Ở tuần tuổi thứ 20, kích thước các chiều đo như dài thân, dài lườn, dài bàn chân, 

dài đùi, dài cẳng chân, sâu ngực và dài cánh của gà trống lần lượt là 22 cm, 15,84 
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cm, 8,53 cm, 23,69 cm, 12,47 cm, 16,12 cm và 8,41 cm; đối với gà mái chiều dài 

các kích thước này lần lượt là 20,47 cm, 14,55 cm, 7,72 cm, 21,05 cm, 11,18 cm, 

14,49 cm, 6,99 cm. 

3. Kết quả phân tích đa hình gen VIPR1 

Xác định được tần số alen và kiểu gen gà Liên Minh tại đa hình gen VIPR1 trong 

đó tần số của alen C (0,62) cao hơn tần số của alen T (0,38).  

Quan sát được 3 kiểu gen trong quần thể là CC, CT và TT phân bố theo tần số lần 

lượt là 0,35, 0,54, 0,11. 

Không tìm thấy mối liên quan giữa đa hình gen VIPR1 đối với chỉ tiêu về sinh 

trưởng và kích thước các chiều đo cơ thể ở gà Liên Minh. 

200.  
Đại 

học 

Định danh, phân lập 

vi khuẩn có trong nem 

chua Việt Nam 

Đỗ Thị 

Phương 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

và TS. 

Nguyễn Sỹ 

Lê Thanh 

phân lập vi khuẩn có trong nem chua Việt Nam 

Thử hoạt tính kháng bệnh của các vi khuẩn phân lập được 

Định danh vi khuẩn phân lập được bằng cách phân tích trình tự 16S DNA 

Khảo sát sơ bộ một số tính chất của vi khẩn phân lập được 

201.  
Đại 

học 

XÂY DỰNG QUY 

TRÌNH NHÂN 

NHANH IN VITRO 

CÂY BẪY KEP̣ B52 

(Dionaea muscipula) 

Trần Thị 

Thuý 

Hồng 

Nguyễn Thị 

Lâm Hải 

Đề tài “XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN NHANH IN VITRO CÂY BẪY KEP̣ 

B52 (Dionaea muscipula)” đươc̣ thưc̣ hiêṇ nhằm hoàn thiêṇ quy triǹh nhân nhanh 

in vitro cây bẫy kep̣, tối ưu hóa quy triǹh cho hê ̣số nhân cao, chi phi ́thấp. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy: 

Môi trường nền thićh hơp̣ cho sư ̣phát triển của cây Bẫy kep̣ invitro là 1/2 MS+ 

30g/L đường + 6g/L agar, pH= 5.8 với số lá trung biǹh là 15,43, chiều cao chồi 
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trung biǹh 1,26 cm sau 4 tuần. 

Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất là môi trường bổ sung kết hơp̣ Kinetin+ IBA 

cho hê ̣số nhân chồi cao nhất: 1/2 MS+ 30g/l sucrose+ 6 g/l agar + 0,6 mg/l 

Kinetin+ 0,2 mg/l IBA, pH= 5,8 cho hê ̣số nhân chồi là 9 chồi/mẫu, số lá trung 

biǹh đaṭ 7,5 lá/chồi và chiều cao thu đươc̣ là 2,35 cm sau 4 tuần. 

Môi trường tạo cây hoàn chỉnh tốt nhất là môi trường 1/2 MS+ 30g/l sucrose+ 6 g/l 

agar + 2,5 g/l than hoaṭ tińh, pH= 5,8 cho tỷ lê ̣ra rê ̃đaṭ 100%, số rê ̃trung bình thu 

đươc̣ đaṭ 9,83 rê/̃mẫu và cho chiều dài rê ̃trung biǹh là 1,39 cm sau 4 tuần. 

202.  
Đại 

học 

Phân lập, định danh 

và nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học của 

nấm có khả năng phân 

giải phosphat và kali 

khó tan. 

Nguyễn 

Thị Dịu 

TS. Huỳnh 

Thị Thu Huệ 

và PGS.TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Với mục đích là phân lập, định danh và nghiên cứu các chủng nấm có khả năng 

phân giải phosphat và kali khó tan để ứng dụng vào việc tạo ra các chế phẩm vi 

sinh giúp cải tạo đất nông nghiệp. Bằng cách sử dụng các phương pháp phân lập 

mẫu, phương pháp xác định chỉ số hòa tan phosphat và kali, phương pháp định 

danh các chủng nấm,...Các mẫu nấm được phân lập từ 10 mẫu đất thu thập ở Gia 

Lâm – Hà Nội (7 mẫu) và Quỳnh Phụ – Thái Bình (3 mẫu). Kết quả phân lập được 

4 chủng nấm: NM1, NM2, NM7, TB có khả năng phân giải phosphat, kali khó tan. 

Bốn chủng nấm cho thấy chỉ số phân giải phosphat và kali cao nhất ở ngày nuôi 

cấy thứ 5, khả năng phân giải phosphat và kali là tối ưu nhất lần lượt tại pH = 7 và 

pH = 6. Các chủng nấm đều có khả năng phân giải enzyme cellulase. Dựa vào kết 

quả nghiên cứu đặc điểm hình thái và kết quả giải trình tự vùng ITS xác định được: 

trong số 4 chủng nấm nghiên cứu có 3 chủng nấm: NM1, NM2, TB có quan hệ gần 
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gũi với Talaromyces funiculosus và chủng NM7 có quan hệ gần gũi với 

Penicillium sp. 

203.  
Đại 

học 

Khảo sát sự sinh 

trưởng của nấm Vân 

chi (Trametes 

versicolor) trong môi 

trường nuôi cấy dạng 

dịch thể 

Nguyễn 

Thị Diệu 

Linh 

Nguyễn Văn 

Giang 

Nấm Vân chi (Trametes versicolor) được biết đến là một trong các loài nấm có giá 

trị dược liệu quý. Trong nấm Vân chi có chứa hai loại hoạt chất sinh học chính là 

polysaccharide peptide (PSP) và polysaccharide krestin (PSK) chúng là các hợp 

chất polysaccharide liên kết với protein. Đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của các 

điều kiện nuôi cấy như nguồn dinh dưỡng cacbon, nitơ, thời gian nuôi cấy, tốc độ 

lắc, tỷ lệ cấy giống đến khả năng tăng sinh trưởng khối sợi nấm Vân chi Tra-2. Kết 

quả nghiên cứu thu được cho thấy nấm phát triển tốt trên môi trường sử dụng 

20gram glucose, 2gram cao nấm nem với thời gian là 96 giờ, tốc độ lắc 160 

vòng/phút và tỷ lệ giống cấy là 10%. 

204.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm của 

chủng vi khuẩn gây 

bệnh trên cá trắm 

Vũ Thị 

Huyền 

Trang 

Ths. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

- Mục đích: Phân lập và nghiên cứu đặc điểm của chủng vi khuẩn gây bệnh trên cá 

trắm. 

- Phương pháp: Thu mẫu, bảo quản và vận chuyển; Phân lập vi khuẩn từ mẫu gan 

cá bệnh; 

Sàng lọc các chủng vi khuẩn trên môi trường chọn lọc RS; Xác định đặc điểm sinh 

học của các chủng tuyển chọn; Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

sinh trưởng của chủng vi khuẩn. 

- Kết quả: Đã phân lập được 15 chủng vi khuẩn từ 3 mẫu cá bệnh. Qua cấy sàng lọc 

và các kết quả test hóa sinh chọn ra 2 chủng là vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây 

bệnh đốm đỏ trên cá trắm. 2 chủng HPG1.7 và HPG1.8 có khả năng chống chịu và 
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thích nghi tốt khi các điều kiện môi trường nuôi thay đổi, chúng có thể tồn tại và 

phát triển ở khoảng nhiệt rộng 5oC- 45oC; độ mặn 0-40‰, pH 5,5-11; đều phát 

triển ở 6 nguồn Cacbon thử nghiệm (Glucose, Sucrose, Mantose, Lactose, Tinh bột, 

CH3COOK); đối với nguồn Nitơ chỉ phát triển được ở môi trường có cao thịt và 

cao malt, phát triển chậm hoặc không phát triển ở các môi trường có NH4Cl, 

(NH4)2SO4, NaNO2, Ure, Tryptone. 

205.  
Đại 

học 

Xác định kiểu huyết 

thanh và gen độc lực 

của vi khuẩn 

Streptococcus 

agalactiae 

Phạm Thu 

Uyên 

TS. Nguyễn 

Thị Nhiên 

Mục đích đề tài: Dự đoán được độc lực của chủng vi khuẩn S.agalactiae nghiên cứu 

dựa vào xác định kiểu huyết thanh và gen độc lực. 

Phương pháp nghiên cứu: Cá rô phi là loài cá được con người đưa vào nuôi đầu 

tiên vào năm 1924 và sau đó nuôi rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới vào những 

năm 1940-1950, nhất là ở những nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, thời gian gần đây 

nuôi rô phi mới thực sự phát triển mạnh mẽ trở thành một ngành nuôi có quy mô 

công nghiệp, cho sản lượng thương phẩm lớn và đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy 

nguồn gốc của nó là từ châu Phi nhưng tới nay đã có hơn 100 nước trên thế giới 

nuôi rô phi. 

Phản ứng multiplex-PCR đang được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu phân tử 

bởi tính ưu việt của nó. Phản ứng multiplex-PCR có thể xác định đồng thời nhiều 

gen mục tiêu của các mồi trong cùng một phản ứng, giúp tiết kiệm thời gian, hóa 

chất, công sức và đặc biệt có hiệu quả cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ứng 

dụng phản ứng multiplex-PCR để phát hiện kiểu huyết thanh và gen độc lực của vi 

khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn 
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(Oreochromis niloticus). Phản ứng multiplex-PCR được tối ưu dựa trên kit My 

Taq™ HS Mix 2× và sử dụng chu trình nhiệt 2 bước. 

Kết quả: Kết quả đã xác định được vi khuẩn S. agalactiae gây bệnh trên cá rô phi 

vằn ở Việt Nam mang kiểu huyết thanh Ia, chứa 12 gen độc lực thuộc 3 nhóm yếu 

độc lực chính giúp phát động quá trình gây bệnh của vi khuẩn (yếu tố bám dính, 

yếu tố xâm nhập và yếu tố kháng miễn dịch). 

Kết luận: Điều này chứng tỏ các chủng nghiên cứu đều mang độc lực. Kết quả này 

cũng sẽ được ứng dụng để xác định độc lực của vi khuẩn S. agalactiae phục vụ phát 

triển chỉ thị phân tử (microsatellite và SNPs) trong chọn giống cá rô phi vằn kháng 

bệnh xuất huyết. 

206.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm của 

chủng vi khuẩn gây 

bệnh trên cá rô phi 

Trần Thị 

Vân 

ThS. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm của chủng vi khuẩn gây bệnh trên cá rô phi. 

Phương pháp thu thập mẫu (Phạm Hồng Quân 2013). Phương pháp phân lập mẫu 

bệnh (Frerichs và Millar 1993). Xác định một số đặc điểm sinh hoá, sinh lý 

(Nguyễn Lân Dũng 2010). Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy (Laith 

2017). Xác định hoạt tính enzyme ngoại bào (Huang và cs 2018). Từ 5 mẫu bệnh 

thu thập ở Hà Nội, Hải Phòng phân lập được 33 chủng vi khuẩn gây bệnh. Hai 

chủng HPG 1.15, HPG 3.3 đã được nghiên cứu về đặc điểm hình thái, hoá sinh, các 

yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của 2 chủng. Các chủng vi khuẩn phát triển tốt 

nhất ở 30-37oC, pH từ 6-8, khả năng chịu mặn kém.Sự ảnh hưởng của nguồn 

Carbon, Nito đến sự sinh trưởng của vi khuẩn gây bệnh là rất lớn. 
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207.  
Đại 

học 

Phân lập, định danh 

và nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học của 

nấm gây bệnh bạc lá 

trên chuối 

Nguyễn 

Linh Chi 

TS. Nguyễn 

Thùy 

Dương; 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Nghiên cứu này nhằm mục đích phân lập, xác định nấm gây bệnh bạc lá trên chuối 

ở Việt Nam, từ đó làm cơ sở cho công bố nghiên cứu về nấm bệnh mới trên chuối 

và tìm ra các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đề tài đã phân lập được 08 chủng nấm 

trên tổng 22 mẫu lá bệnh được thu thập tại tỉnh Hưng Yên. Dựa vào đặc điểm hình 

thái đã tuyển chọn được chủng nấm M3 có đặc điểm hình thái sợi nấm màu xanh 

oliu chuyển đậm dần, sợi nấm bông mịn, tản nấm tròn, mép trắng hẹp. Sinh trưởng 

tốt ở môi trường SDA và môi trường PDA với nhiệt độ từ 25 - 30℃. Hình thái bào 

tử dạng elip, bầu dục hoặc hình trứng, thuôn nhọm về đỉnh dạng hình nón với 

đường kính 2 – 5 µm và hơi tròn ở đuôi, có 4 - 8 vách ngăn trở lên. Kích thước bào 

tử đạt 9 – 18 µm x 20 – 63 µm. Màu vàng xanh, ở đỉnh nhọn có màu nhạt hơn. Khả 

năng sinh enzyme cellulase cao với giá trị đạt 20mm. Kết quả định danh bằng 

phương pháp sinh học phân tử và xây dựng cây phân loại xác định được chủng nấm 

M3 thuộc chủng Alternaria alternata với chỉ số tương đồng 99.67%, hệ số bootstrap 

đạt 99%. 

208.  
Đại 

học 

Ảnh hưởng của các 

chất điều tiết sinh 

trưởng đến quá trình 

nhân giống cây Khôi 

nhung tía (Ardisia 

silvestris Pitard) trong 

Nguyễn 

Phạm Lưu 

Anh 

TS. Phạm 

Phú Long và 

TS Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

Đề tài được thực hiện nhằm xác định được mức độ ảnh hưởng của các chất điều tiết 

sinh trưởng TDZ và α-NAA đến quá trình nhân giống cây Khôi nhung tía (Ardisia 

silvestris Pitard) trong nuôi cấy mô tế bào thực vật. Vật liệu ban đầu là mẫu lá Khôi 

nhung tía được cắt nhỏ và cấy vào các công thức môi trường khác nhau. Kết quả 

theo dõi được ghi nhận sau 30 ngày nuôi cấy. Đối với thí nghiệm cảm ứng hình 

thành callus từ cây bố mẹ, môi trường ½ MS + 1.5 ppm TDZ là môi trường tối ưu 

cho quá trình này với tỉ lệ tạo callus là 88.57% và số lượng callus hình thành là 
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nuôi cấy mô tế bào 

thực vật 

34.00 callus. Đối với thí nghiệm nhân nhanh callus, môi trường ½ MS + 1.0 ppm 

TDZ là môi trường tối ưu cho quá trình nhân nhanh callus với hệ số nhân nhanh là 

5.31 và số lượng callus mới hình thành là 47.80 callus. Đối với thí nghiệm tái sinh 

chồi từ callus, môi trường MS + 2.5 ppm TDZ là môi trường tối ưu nhất cho quá 

trình tái sinh chồi với hệ số nhân chồi là 3.82 và số lượng chồi hình thành là 34.40 

chồi. Đối với thí nghiệm sinh trưởng và phát triển của giống cây Khôi nhung tía thì 

môi trường MS + 0.8 ppm TDZ là môi trường tối ưu nhất với chiều dài thân là 2.78 

cm, đường kính thân là 0.78 cm, trọng lượng là 0.64 g, chiều dài lá là 4.02 cm và 

chiều rộng lá là 1.26 cm. Đối với thí nghiệm tạo rễ cho cây thì môi trường MS + 

1.2 ppm α-NAA là môi trường tối ưu nhất cho giai đoạn này với chiều dài thân là 

2.88 cm, đường kính thân là 0.74 cm, số lượng chồi ra rễ là 5.40 chồi, số lượng rễ 

là 5.00 rễ, chiều dài rễ là 5.88 cm, số lá là 6.20 lá và trọng lượng là 1.60 g. Đối với 

giai đoạn vườn ươm thì cây sinh trưởng và phát triển khá tốt trên giá thể Peat 

Moss.  

209.  
Đại 

học 

ỨNG DỤNG SINH 

HỌC PHÂN TỬ ĐỂ 

ĐỊNH LOẠI CÁC 

CHỦNG CẦU 

TRÙNG GÀ TẠI 

MỘT SỐ HUYỆN 

HÀ NỘI VÀ PHÂN 

Trần 

Khánh 

Trang 

PGS. TS. 

Đồng Huy 

Giới; TS. 

Bùi Khánh 

Linh 

Để định loài các chủng cầu trùng, nghiên cứu tiến hành thu thập mẫu trên các trại 

chăn nuôi gia cầm tại 3 huyện Sóc Sơn, Đông Anh và Chương Mỹ, thu được tổng 

cộng 21 mẫu phân, tiến hành loại sơ bộ thông qua phương pháp xét nghiệm phân 

phù nổi, phát hiện thấy noãn nang cầu trùng gà ở 15 mẫu. Sau đó, thực hiện xét 

nghiệm PCR xác định loài sử dụng đoạn mồi ITS-1 cho 15 mẫu dương tính trên, 

phát hiện thấy tổng cộng 5 loài Eimeria, bao gồm 12/15 mẫu của loài E.tenella 

(80%), 9/15 mẫu của loài E.maxima (60%), 4/15 mẫu của loài E.mitis (26,7%), 
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TÍCH KIỂU GEN 

CHỦNG PHỔ BIẾN 

NHẤT 

10/15 mẫu của loài E.acervulina (66,7%) và 10/15 mẫu của loài E.praecox (66,7%).  

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho những nghiên cứu đa dạng di truyền sâu hơn đóng góp 

vào công cuộc kiểm soát bệnh cầu trùng (ví dụ điển hình như sản xuất vaccine), 

chúng tôi phân tích thêm trình tự vùng ITS-1 của chủng phổ biến nhất là E. tenella 

(vì chủng này không chỉ phổ biến nhất trong nghiên cứu này mà còn với những địa 

điểm khác trên thế giới, tiến hành so sánh với những trình tự đã có sẵn để tìm ra sự 

khác biệt) phân lập được từ 3 địa điểm Sóc Sơn, Đông Anh và Chương Mỹ có mức 

độ tương đồng cao với những đoạn trình tự đã được công bố trên GenBank, tuy 

nhiên vẫn có sự khác biệt với chỉ số khoảng cách di truyền trung bình giữa 3 đoạn 

trình tự là 0,05. Phân tích cây phát sinh loài cho thấy 3 trình tự thuộc cùng nhánh 

với chủng E.tenella ở Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc và Nam Phi, với trình tự E3 

(Chương Mỹ) thuộc cùng nhánh nhỏ hơn với chủng Nam Phi 

210.  
Đại 

học 

Thiết lập phản ứng 

multiplex PCR để 

phát hiện một số mầm 

bệnh ký sinh trùng 

đường máu trên bò 

Tạ Phương 

Anh 

TS. Dương 

Đức Hiếu và 

PGS.TS. 

Đồng Hiy 

Giới 

Mục đích: Thiết lập phản ứng m-PCR phát hiện đồng thời 3 mầm bệnh Theileria, 

Anaplasma vs Tiên mao trùng 

Phương pháp: PCR 

Kết quả: thiết lập phản ứng với nhiệt độ gắn mồi 54oC, nồng độ mồi 10pmol và có 

độ nhạy, độ đặc hiệu cao 

thiết lập thành công phản ứng m-PCR 

211.  
Đại 

học 

KHẢO SÁT KHẢ 

NĂNG CHỐNG 

HẠN MỘT SỐ 

Phan Thị 

Kim Anh 

GS.TS. 

PHAN HỮU 

TÔN 

Đối với người Việt Nam, lúa gạo là lương thực thiết yếu. Nếu như với người 

phương Tây, lương thực chính là lúa mì thì đối với người Việt Nam, lúa gạo là thứ 

không thể thiếu trong mâm cơm hàng ngày. Bên cạnh đó ảnh hưởng của lượng mưa 
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GIỐNG LÚA TRIỂN 

VỌNG 

thất thường biến đổi khí hậu đối với người nông trồng lúa ngày càng tăng. Đến nay, 

Việt Nam đã trở thành quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản đứng vị trí hàng đầu 

về xuất khẩu trên thế giới. Trong số đó, lúa gạo là mặt hàng thiết yếu và có ý nghĩa 

chiến lược đảm bảo an ninh lương thực và có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. 

Tiêu biểu là vấn đề đất khô hạn, dân số tăng nhu cầu lương thực ngày càng nhiều. 

Chính vì vậy để chống chịu hạn cây lúa phải có những đặc điểm nhất định giúp cây 

có thể sinh trưởng và phát triển tốt ở môi trường hạn. Hiện người ta đã có một số 

những phương pháp: sử dụng các chất gây hạn nhân tạo như: KCLO3 (Tạ Hồng 

Lĩnh và cộng sự, 2019), PEG6000 (E. D. Purbajant et al., 2019),…Trung Tâm Bảo 

Tồn và Phát Triển Nguồn Gen Cây Trồng thời gian vừa qua đã thu thập được các 

nguồn gen lúa tốt có khả năng chống hạn trong đó có một số giống lúa triển vọng, 

trước khi tiến hành đưa đi khảo nghiệm cần đánh giá rất nhiều tính trạng có khả 

năng chịu hạn với mục đích bảo tồn nguồn gen, sử dụng bố mẹ để lai tạo giống có 

nhiều đặc điểm hơn và tiến hành sản xuất trồng ở vùng đất khô hạn. Xuất phát từ 

những lí do trên, chúng tôi tiến hành đề tài: “Khảo sát khả năng chống hạn một số 

giống lúa triển vọng”.  

 

 

212.  
Đại 

học 

phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm của 

chủng vi khuẩn 

Nguyễn 

Thị Nhật 

Lệ 

ThS. Trần 

Thị Hồng 

Hạnh 

Mục đích 

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm của chủng vi khuẩn Bacillus đối kháng vi khuẩn 

gây bệnh trên tôm tại Hà Nội và Hưng Yên. 
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Baciilus đối kháng vi 

khuẩn gây bệnh trên 

tôm 

Phương pháp 

+Phương pháp lấy mẫu (TCVN 5994:1995 (ISO 5667 – 4:1987), TCVN 5276 – 

90). 

+Phương pháp phân lập (Do & cs., 2017, Traoré & cs., 2014). 

+Thử nghiệm khả năng đối kháng theo phương pháp vạch thẳng vuông góc (Moore 

& cs.,  

2013).  

Xác định khả năng đối kháng theo phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch (Egorov,  

1976). 

Khảo sát một số đặc điểm hóa sinh của vi khuẩn (Tille & Bailey, 2014, Harley & 

cs.,  

2001). 

Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến khả năng sinh  

trưởng của Bacillus (Nguyễn Thị Thu Thủy & cs., 2017, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 

& cs.,  

2020, Đỗ Thị Hiền, 2018). 

Phương pháp xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của chủng Bacillus tuyển chọn 

(Harley  

& cs., 2001). 

Kết luận 

Từ các mẫu tôm bệnh được thu thập tại Hà Nội và Hưng Yên tôi đã phân lập và 
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tuyển chọn được chủng vi khuẩn gây bệnh trên tôm kí hiệu là V3.4. Trong các mẫu 

nước ao nuôi tôm bị bệnh được thu thập tại Hà Nội và Hưng Yên, đã phân lập và 

tuyển chọn được chủng HNNB2.1 và HNNB2.2 có khả năng đối kháng với chủng 

vi khuẩn gây bệnh trên tôm là V3.4. Đường kính vòng kháng khuẩn của 2 chủng 

HNNB2.1 và HNNB2.2 với V 3.4 lần lượt là 16 mm và 18 mm. 

Chủng HNNB2.1 là trực khuẩn gram dương, khuẩn lạc khô, hình dạng tròn, màu 

trắng đục, mép nguyên, bằng phẳng, kích thước 2 – 3,5 mm. Chủng có hoạt tính 

amylase và hoạt tính protease ở mức trung bình, hoạt tính cellulase ở mức yếu. 

Chủng HNNB2.2 là trực khuẩn gram dương, khuẩn lạc khô, hình dạng tròn, màu 

trắng sữa, mép nguyên, bằng phẳng, kích thước 2,5 – 3,5 mm. Chủng có hoạt tính 

amylase, protease, cellulase đều ở mức trung bình. Cả 2 chủng HNNB2.1 và 

HNNB2.2 đều phát triển tốt ở nhiệt độ từ 30 – 50oC tại pH từ 5 - 10 và 0 - 7% 

NaCl. Với nhiều nguồn carbon khác nhau như: cellulose, fructose, galactose, 

sucrose, D – glucose, lactose, sorbitol, xylose và tinh bột khi được bổ sung 1% vào 

môi trường nuôi cấy và nguồn nitơ hữu cơ như: pepton, cao thịt, cao nấm men thì 

cả 2 chủng đều có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt. 

213.  
Đại 

học 

ĐỀ TÀI: “PHÂN 

LẬP, ĐỊNH DANH 

VÀ NGHIÊN CỨU 

ĐẶC ĐIỂM SINH 

HỌC CỦA NẤM 

Nguyễn 

Thúy 

Phương 

PSG.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích: "Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng nấm 

colletotrichum gây bệnh thán thư trên chuối tại tỉnh Hưng Yên". Một số phương 

pháp được sử dụng: Phương pháp thu mẫu; Phương pháp phân lập; Phương pháp 

làm thuần; xác định các đặc điểm hình thái tản nấm, hình thái bào tử nấm; Phương 

pháp giữ giống; Phương pháp tái lây nhiễm; Đặc điểm sinh trưởng của các chủng 
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COLLETOTRICHU

M GÂY BỆNH 

THÁN THƯ TRÊN 

CHUỐI” 

Colletotrichum phân lập trên các môi trường khác nhau; Đánh giá khả năng sinh 

enzyme ngoại bào của các chủng nấm; Phương pháp tách chiết DNA; Phương pháp 

chạy điện di trên gel Agarose. Kết luận: Đã phân lập được 30 chủng nấm bệnh từ 

20 mẫu chuối bệnh ở tỉnh Hưng Yên. Nghiên cứu được các đặc điểm sinh học của 

5 chủng nấm đại diện: Quan sát được các đặc điểm hình thái đơn giản như hình thái 

bào tử, hình thái hệ sợi, khả năng sinh đĩa áp của các chủng nấm, màu sắc của các 

chủng nấm trên môi trường PDA. Dựa vào tốc độ tăng trưởng của hệ sợi, xác định 

được chủng nấm sinh trưởng mạnh nhất là L2. Môi trường PDA là loại môi trường 

thích hợp nhất cho sự phát triển của các chủng nấm. Cả 5 chủng nấm đều có khả 

năng sinh enzyme Cellulase và Pectinase. Dựa vào kết quả định danh, xác định 

được 5 chủng nấm đều thuộc chi Colletotrichum. 

214.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình nhân nhanh 

in vitro cây Môn lính 

Nguyễn 

Phương 

Nga 

TS. Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

Mục đich: xác định quy trình tối ưu để nhân giống cây trồng cho chất lượng ổn 

định, hệ số nhân cao. Cung cấp nguồn cây giống đồng nhất sạch bệnh 

Phương pháp nuôi cấy mô 

Kết quả:  

TN1: MS+2 mg/l BAP 

TN2: MS + 1 mg/l Kinetin 

TN3: Chưa hiệu quả 

TN4: MS + 0,5 mg/l NAA 

TN5: MS + 2 mg/l IAA 

TN6: MS không bổ sung IBA 
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TN7: Giá thể peat moss cho kết quả tốt nhất 

Kết luận: môi trường nhân nhanh thích hợp cho chồi Môn lính là MS bổ sung 

2mg/l BAP 

Môi trương thích hợp cho chồi in vitro ra rễ là MS bổ sung 0,5 mg/l NAA 

Giá thể thích hợp trồng ngoài vườn ươm là giá thể peat moss 100% 

215.  
Đại 

học 

Phân lập và đánh giá 

hoạt tính kháng sinh 

của một số chủng vi 

khuẩn liên kết trên 

Rong Sụn 

Kappaphycus 

Alvarezzi tại vùng 

biển Nha Trang, Việt 

Nam 

Nguyễn 

Thu 

Duyên 

TS.Nguyễn 

Thanh Hảo 

Từ mẫu rong biển thu được, chúng tôi đã phân lập thành công các chủng vi khuẩn 

thuần để thử nghiệm hoạt tính sinh học, cụ thể là 47 chủng vi khuẩn lạc, thuần. 

Từ 47 chủng vi khuẩn thuần chúng tôi sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm 

định (VSVKĐ) và chọn lựa được 10 chủng vi khuẩn kháng 6/8 VSVKĐ. 

Tiếp tục lên men 10 chủng vi khuẩn và thử hoạt tính kháng VSVKĐ và chọn lựa 

được 3 chủng vi khuẩn mạnh nhất là chủng NT30.2, NT112 và NT36.  

Thu cao chiết của 3 chủng vi khuẩn và thử hoạt tính kháng sinh đều cho nồng độ 

cao 50-200 µg/ml. Rõ ràng là trên rong luôn tồn tại các chủng vi khuẩn có hoạt tính 

sinh học cao, có thể nghiên cứu sâu hơn để phục vụ trong lĩnh vực y dược, thực vật. 

216.  
Đại 

học 

Nghiên cứu chuyển 

cấu trúc T-DNA bất 

hoạt gen OsNRAMP5 

liên quan tới quá trình 

tích lũy kim loại nặng 

vào giống lúa chủ lực 

TBR225 

Phan Lê 

Thu 

Huyền 

TS. Nguyễn 

Duy 

Phương, 

TS.Bùi Thị 

Thu Hương 

Mục đích của đề tài :là tạo dòng lúa chuyển gen TBR225 mang cấu trúc T-DNA 

bất hoạt OsNRAMP5 liên quan tới quá trình tích lũy kim loại nặng (Cd). 

Phương pháp : đầu tiên tạo vi khuẩn A. Tumefaciens tái tổ hợp mang cấu trúc T-

DNA bất hoạt gen OsNRAMP5 .Thứ hai là tạo mô sẹo từ phôi trưởng thành của 

giống lúa TBR225. Thứ ba là chuyển cấu trúc T-DNA bất hoạt gen OsNRAMP5 

vào mô sẹo lúa TBR225 qua vi khuẩn A. Tumefaciens. Thứ 4 là sàng lọc lúa 

TBR225 tái sinh mang cấu trúc T-DNA bằng PCR.  
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Kết quả: Biến nạp cấu trúc T-DNA vào vi khuẩn A.Tumefaciens, tạo được mô sẹo 

từ phôi trưởng thành của lúa TBR225, đồng nuôi cấy mô sẹo với vi khuẩn thành 

công, sàng lọc các mô sẹo lây nhiễm tốt với vi khuẩn, tái sinh thành công các dòng 

cây từ mô sẹo. 

Kết luận: Tạo được khuẩn lạc mang cấu trúc chỉnh sửa OsNRAMP5-TBR, đã tạo 

được 31 dòng lúa TBR225 tái sinh được chuyển cấu trúc T-DNA bất hoạt gen 

OsNRAMP5, đã xác định được 5 dòng lúa TBR225 chuyển gen mang T DNA bất 

hoạt OsNRAMP5 

217.  
Đại 

học 

Phân lâp̣ và đánh giá 

hoaṭ tińh kháng sinh ở 

vi nấm liên kết trên 

Hải miên ở vùng biển 

viṇh Bắc bô,̣ Viêṭ 

Nam 

Vũ Thi ̣ 

Thanh An 

TS. Nguyễn 

Thanh Hảo 

Nội dung chính của đề tài này là phân lập các chủng vi nấm liên kết trên Hải miên, 

lấy được chủng vi nấm thuần. Lên men các chủng vi nấm trong môi trường nấm 

biển dịch thể mỗi chủng. Từ dịch lên men đó, thử hoạt tính kháng VSVKĐ. Tiếp 

tục lên men ở môi trường rắn (RYE) trong vòng 28 ngày, sau đó bổ sung dung môi 

ethylaxetat và chiết các hợp chất trao đổi thứ cấp để thu cao chiết. Đánh giá hoạt 

tính kháng sinh ở các chủng vi nấm liên kết trên Hải miên ở vung biển Bắc bộ, Việt 

Nam.  

218.  
Đại 

học 

Xây dựng hệ thống 

nhân giống in vitro 

cho một số giống 

măng tây F1 nhập nội 

Đinh 

Hương 

Giang 

TS. Hoàng 

Thị Giang 

Mục đích: xây dựng được quy trình nhân giống in vitro cho 1 số giống măng tây f1 

nhập nội nhằm nâng cao hiệu quà nhân giống phục vụ sản xuất. Phương pháp:  

- Nghiên cứu tối ưu môi trường tạo chồi và nhân nhanh in vitro từ mẫu chồi đỉnh 

cây măng tây 

+ Nghiên cứu phương pháp khử trùng hạt tạo nguồn vật liệu in vitro. 

+ Nghiên cứu tối ưu môi trường tái sinh chồi từ mẫu chồi đỉnh in vitro. 
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+ Nghiên cứu tối ưu môi trường nhân nhanh chồi in vitro. 

- Nghiên cứu xác định môi trường thích hợp cho ra rễ tạo cây măng tây in vitro 

hoàn chỉnh 

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng đến hiệu quả ra rễ. 

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của chất làm chậm sinh trưởng ancymidol đến hiệu quả ra 

rễ. 

- Nghiên cứu tiêu chuẩn cây giống măng tây in vitro đưa ra vườn ươm: 

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của số lá và số rễ đến khả năng sinh trưởng và phát triển 

của cây giống in vitro. 

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cây đến khả năng sinh trưởng và phát triển 

của cây giống in vitro. 

Kết quả:  

 

- Đã tìm ra được môi trường thích hợp cho ra rễ cho 03 giống măng tây F1 nội 

nhập. 

 

- xây dựng được phương pháp khử trùng mẫu hiệu quả để tạo nguồn vật liệu in 

vitro cho 3 giống măng tây Atlas, Sunlim, Lunalim 

 

- Đã tối ưu được môi trường tái sinh chồi từ mẫu chồi đỉnh in vitro. 
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- Đã tìm ra được tiêu chuẩn cây giống măng tây in vitro đưa ra vườn ươm cho 03 

giống mắng tây F1 nội nhập cây măng tây  

 

Kết luận: 

•Xây dựng được phương pháp tái sinh và nhân nhanh chồi in vitro cho 03 giống 

măng tây F1 nhập nội. 

●Tối ưu được môi trường tái sinh chồi: MS có bổ sung 1 mg/l BAP và 0,5 mg/l 

Kinetin. 

●Xác định được môi trường phù hợp cho khả năng nhân nhanh chồi: MS có bổ 

sung 0,5 mg/l BAP, 0,5 mg/l Kinetin và 10% nước dừa. 

•Tìm được môi trường thích hợp cho ra rễ cho 03 giống măng tây F1 nội nhập: 

giống Atlas MS có bổ sung 0,5 mg/l NAA, giống Sunlim và Lunalim MS có bổ 

sung 0,1 mg/l IBA kết hợp với 0,5 mg/l Ancymidol. 

•Tiêu chuẩn cây giống măng tây in vitro đưa ra vườn ươm cho 03 giống măng tây 

F1 nội nhập: giống Atlas chiều cao cây 5-8 cm và có 1 rễ đơn, giống Sunlim và 

Lunalim chiều cao cây <5 cm và có 2-3 rễ. 

219.  
Đại 

học 

Đánh giá tác động của 

một số chủng xạ 

khuẩn đến khả năng 

nảy mầm ở cây họ Cải 

Nguyễn 

Thị Huế 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Với mục đích để đánh giá tỉ lệ nảy mầm và kích thước thân mầm bằng phương 

pháp đánh giá tác động của một số chủng xạ khuẩn ở nồng độ khác nhau đến sự 

nảy mầm ở cây họ Cải. Kết quả đã sàng lọc được một số chủng có khả năng kích 

thích hay ức chế khả năng nảy mầm của các loại hạt cải cũng như kích thước thân 

mầm ở từng nồng độ khác nhau. Chủng XK46, CT3, CT5 là những xạ khuẩn có 
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khả năng kích thích nảy mầm cũng như sự sinh trưởng, phát triển của cây con của 

đa số loại cải trong nghiên cứu. Đối với chủng XK46 và CT3, ở nồng độ DNC càng 

cao thì xạ khuẩn càng cho thấy khả năng kích thích càng lớn, ngược lại với chủng 

CT5. Bên cạnh đó, có 4 chủng (XK2, XK4, XK15 và CT9) ức chế sự nảy mầm và 

chiều cao cây trên hầu hết các loại cải. Đặc biệt với dịch nuôi cấy cao, sự ức chế 

được thể hiện rõ ràng, DNC càng thấp thì sự ức chế càng giảm. 

220.  
Đại 

học 

Khảo sát tác dụng 

kháng khuẩn, hàm 

lượng Polyphenol và 

hoạt tính chống oxi 

hoá của dược liệu 

tràm gió. 

Trần Minh 

Quân 

PGS.TS 

Nguyễn 

Thanh Hải 

và TS. 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Chứng minh được tác dụng ức chế vi khuẩn của dược liệu tràm gió trên 9 chủng vi 

khuẩn bằng phương pháp xông hơi và khuếch tán trên đĩa thạch. Chọn được dung 

môi phù hợp sử dụng trong quá trình chiết xuất để thu được kết quả tốt nhất. Khảo 

sát và so sánh hàm lượng Polyphenol và hoạt tính chống oxi hoá của các dịch chiết 

dược liệu. 

Hoạt tính kháng khuẩn phụ thuộc vào nồng độ, dung môi và chủng vi khuẩn. Hàm 

lượng Polyphenol và hoạt tính chống oxi hoá phụ thuộc vào nồng độ các dịch chiết. 

221.  
Đại 

học 

Nghiên cứu các giải 

pháp kiểm soát tạp 

nhiễm trong quá trình 

nuôi tảo xoắn 

Arthrospira platensis 

Nguyễn 

Xuân Việt 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

Arthrospira platensis (Spirulina platensis) là một loại vi tảo có dạng xoắn màu xanh 

lam. Tảo sống và phát triển mạnh trong môi trường giàu bicarbonat và độ kiềm cao 

( độ pH từ 8,5 – 11). Hiện nay tảo xoắn Arthrospira platensis được nhân giống và 

nuôi trồng ở rất nhiều nơi trên thế giớ trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên trong quá 

trình nuôi, đặc biệt là trong các mô hình nuôi thương mại ngoài trời đã có nhiều 

loại tạp nhiễm xâm nhập vào làm ảnh hưởng đến sinh khối và chất lượng của tảo. 

Đề tài nghiên cứu một số biện pháp kiểm soát tạp nhiễm trong quá trình nuôi tảo 

xoắn Arthrospira platensis dưới đây thực nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng, có mặt 
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của các loại tạp nhiễm, xác định phân loại các loại tạp nhiễm, tìm hiểu sự ảnh 

hưởng của chúng đến tảo xoắn Đề tài nghiên cứu một số biện pháp kiểm soát tạp 

nhiễm trong quá trình nuôi tảo xoắn Arthrospira platensis qua đó nghiên cứu một 

số biện pháp nhằm cải thiện, hạn chế tác động của tạp nhiễm đến tảo xoắn Đề tài 

nghiên cứu một số biện pháp kiểm soát tạp nhiễm trong quá trình nuôi tảo xoắn 

Arthrospira platensis. 

222.  
Đại 

học 

Khảo sát khả năng 

kháng khuẩn, hàm 

lượng polyphenol và 

hoạt tính chống oxy 

hoá của dịch chiết quả 

và lá sơn tra 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

PGS.TS 

Nguyễn 

Thanh Hải 

và TS 

Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dịch chiết quả và lá sơn tra 6 dung môi 

(ethanol, methanol, acetone, hexan, ethyl acetate và nước nóng) với 9 loại vi khuẩn 

khác bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch, đo hàm lượng polyphenol và 

hoạt tính chống oxy hoá của các dược liệu. 

Các dịch chiết dược liệu có khả năng kháng khuẩn khác nhau với các loại vi khuẩn 

khác nhau. Các dịch chiết đều chứa hàm lượng polyphenol và chất chống oxy hoá. 

223.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm sinh học 

của chủng 

pseudomonas spp. gây 

bệnh trên cá 

Phạm Mỹ 

Thịnh 

TS. Huỳnh 

Thị Thu 

Huệ, 

PGS.TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Với mục đích tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm của các chủng vi khuẩn 

Pseudomonas gây bệnh trên cá. Từ các mẫu gan, thận cá nước ngọt có dấu hiệu bị 

bệnh thu thập được từ các địa phương khác nhau. Trên môi trường NA phân lập 

được 9 chủng vi khuẩn. Trong đó có 4 chủng vi khuẩn có khả năng gây bệnh xuất 

huyết, đốm đỏ cho cá là: Psedomonas spp. Các chủng vi khuẩn này có các đặc 

điểm sinh học như trực khuẩn gram âm, dương tính với catalase, có khả năng tạo 

sắc tố pyoverdine, đặc điểm tế bào, hình thái giống với các đặc điểm của chủng vi 

khuẩn Psedomonas spp.... Bằng phương pháp định danh bằng sinh học phân tử, các 

chủng vi khuẩn này được xác định là Psedomonas aeruginosa 
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224.  
Đại 

học 

Đánh giá và tuyển 

chọn các chủng vi 

sinh vật có khả năng 

phân giải phosphate, 

kẽm khó tan từ đất 

tròng cam Cao Phong, 

Hoà Bình 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Mai 

TS. Nguyễn 

Trường Sơn, 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Sàng lọc các chủng vi khuẩn phân giải phosphate, kẽm khó tan, khảo sát khả năng 

sinh IAA, đánh giá một số ảnh hưởng đến khả năng phân giải kẽm và phosphate 

khó tan. 

Sàng lọc được 8 chủng vi khuẩn có khản năng phân giải phosphate, kẽm khó tan. 

Tuyển chọn được 2 chủng có khả năng phân giải cao. Cả 2 chủng đều có khả năng 

sinh IAA 

225.  
Đại 

học 

Phân lập, nghiên cứu 

đặc điểm sinh học của 

chủng vi khuẩn 

Lactobacillus sinh 

bacteriocin từ thuỷ 

sản 

Nguyễn 

Hoàng 

Thảo 

Minh 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Tuyển chọn chủng vi khuẩn Lactobacillus sinh bacteriocin từ thủy sản. Nghiên cứu 

một số đặc điểm sinh học chủng tuyển chọn. 

Phương pháp: phân lập mẫu, khảo sát khả năng đối kháng, sinh bacteriocin (xử lí 

nhiệt và proteinase K), đặc điểm sinh học, định danh, nồng độ tối thiểu, khả năng 

chịu muối mật, acid dạ dày 

Kết quả: Từ 9 mẫu ruột cá phân lập được 95 chủng vi khuẩn lactic. có 20 chủng vi 

khuẩn phân lập có khả năng đối kháng với chủng vi sinh vật kiểm định 

Staphylococcus aureus. 

- Từ 20 chủng vi khuẩn lactic tuyển chọn được chủng vi khuẩn L18 có khả năng 

sinh bacteriocin, có độ bền nhiệt ở 60˚C - 100˚C trong 30 phút. 

- Chủng vi khuẩn L18 có đặc điểm sinh học giống chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. 

(trực khuẩn gram dương, có khả năng phân giải CaCO3, khả năng sinh acid, 

catalase âm tính, di động…). 

- Kết quả giải trình tự đoạn gen 16S rRNA của chủng vi khuẩn L18. Cho thấy 
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chủng L18 có quan hệ họ hàng gần gũi với chủng vi khuẩn Lactobacillus 

fermentum strain IMAU32653. Do vậy chủng này được đặt tên là Lactobacillus 

fermentum L18. Có khả năng chịu muối mật ở nồng độ từ 0,0% - 0,4% và có khả 

năng chịu acid dạ dày có độ pH từ 1 – 4. 

226.  
Đại 

học 

Nghiên cứu phương 

pháp đông lạnh tinh 

trùng n đực Kiềng Sắt 

Nguyễn 

Văn Nam 

TS. Nguyễn 

Thị Nhiên, 

TS. Nguyễn 

Khánh Vân 

Đông lạnh thành công tinh trùng lợn đực Kiềng Sắt bằng hai phương pháp đông 

lạnh qua hai phương pháp khai thác.  

• Đánh giá được ảnh hưởng của phương pháp khai thác tinh đến chất lượng tinh 

trùng lợn đực Kiềng Sắt sau khai thác. 

• Đánh giá được ảnh hưởng của phương pháp khai thác tinh đến chất lượng tinh 

trùng lợn đực Kiềng Sắt sau đông lạnh-giải đông. 

• Đánh giá được ảnh hưởng của phương pháp đông lạnh đến chất lượng tinh trùng 

lợn đực Kiềng Sắt sau đông lạnh-giải đông. 

227.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ KHẢ 

NĂNG SINH 

TRƯỞNG, PHÁT 

TRIỂN CỦA 

CHỦNG NẤM SÒ 

VÀNG TRONG MỘT 

SỐ ĐIỀU KIỆN 

NUÔI CẤY KHÁC 

NHAU 

Nguyễn 

Văn 

Dương 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Thùy 

Tên đề tài khóa luận: “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của chủng nấm sò 

vàng trong một số điều kiện nuôi cấy khác nhau”. Nấm sò là một trong 3 loại nấm 

được nuôi trồng phổ biến nhất trên thế giới cùng với nấm hương và nấm mỡ. Nấm 

sò có hàm lượng protein cao, lipid thấp, nhiều loại vitamin với hương vị thơm ngon 

nên đã trở thành thực phẩm cần thiết cho người dân ở nhiều nước trên thế giới. 

Ngoài ra nấm sò vàng (pleurotus citrinopileatus) còn có giá trị dinh dưỡng và dược 

liệu cao do ở trong nấm có chứa nhiều polysaccharid và các acid amin thiết yếu.  

Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát điều kiện nuôi cấy tối ưu cho sự phát triển 

của hệ sợi nấm, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của nấm sò vàng trên một 
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số môi trường nhân giống và giá thể nuôi trồng khác nhau. 

Kết quả thí nghiệm được đánh giá như sau: 

Đối với việc đánh giá sinh trưởng của chủng nấm sò vàng trên một số môi trường 

nhân giống nấm cấp 1 thì chùng ta thấy, môi trường PGA bổ sungcams gạo là môi 

trường thích hợp nhất bên cạnh đó thì môi trường Czapek là môi trường kém nhất 

Trong việc đánh giá sinh trưởng chủng nấm sò vàng trên điều kiện nhiệt độthì 

chúng ta thấy chúng ta thấy đối với nhiệt độ thì 25 độ là hệ sợi phất triển tốt nhất, 

ngược lại thì 15 độ là điều kiện kém nhất để hệ sợi phát triển. 

Đánh giá sinh trưởng của chủng nấm sò vàng trên môi trường nhân giống cấp 2 thì 

công thức với tỉ lệ mùn cưa 80% và 19% thóc tẻ được xem là điều kiện tốt để sợi 

nấm phát triển còn đối với công thức tỉ lệ 40% và 79% thóc tẻ là điều kiện chưa tốt 

để để sợi nấm phát triển mạnh. 

Với 4 công thức của thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng,phát và sự hình 

thành quả thể của chủng nấm sò vàng trên một số nguyên liệu khác nhau có thể 

thấy công thức 1 là sự phát triển hệ sợi mạnh nhất ngược lại công thức 3 là kém 

nhất. Về mặt quả thể thì công thức 2 có sự ổn định về năng xuất, công thức 4 đem 

lại sản lượng thấp hơn với các công thức còn lại. 

228.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU TÁC 

DỤNG ỨC CHẾ VI 

KHUẨN VÀ ĐÁNH 

GIÁ HÀM LƯỢNG 

Đỗ Thị 

Hồng Anh 

PGS.TS 

Nguyễn 

Thanh Hải, 

TS Nguyễn 

Mục đích: Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dịch chiết cam thảo trên một số 

chủng vi khuẩn gây bệnh phổ biến như: E.coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Samolnella, Pseudomonas aeruginosa, Geobacillus stearothemophilus. 

Đánh giá hàm lượng polyphenol và khả năng chống oxy hóa của dịch chiết cam 
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POLYPHENOL, 

HOẠT TÍNH 

CHỐNG OXI HÓA 

CỦA DƯỢC LIỆU 

CAM THẢO 

Thị Thanh 

Hà 

thảo trước và sau khi sao vàng.Tìm ra được dung môi thích hợp để thu được dịch 

chiết cam thảo có khả năng kháng khuẩn, hàm lượng polyphenol và hoạt tính 

chống oxi hóa cao. 

Phương pháp:bột dược liệu được ngâm với các dung môi methanol, ethanol 96%, 

aceton, ethyl acetat, hexan, nước nóng với tỉ lệ 10g dược liệu trong 300 ml dung 

môi. Sau đó cô quay chân không để thu hồi dịch chiết. Cao dược liệu sau đó được 

pha loãng với 5ml DMSO thu được nồng độ dịch chiết nguyên chất là 2 g dược liệu 

/ml DMSO. Từ nồng độ này pha loãng ra các nồng độ dịch chiết nhỏ hơn là 

1;0,5;0,25 g/ml thành hệ dược liệu để đánh giá khả năng kháng khuẩn.của dược 

liệu bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thach. 

Đánh giá hàm lượng polyphenol của các loại dịch chiết bằng folin quy đổi sang giá 

trị của acid chlorogenic (mg acid chlorogenic/ 100mg dược liệu. Khả năng chống 

oxh của các dịch chiết đời xác định bằng phương pháp bắt gốc tự do dpph, giá trị 

được quy đổi theo số mg Vitamin E/100mg dược liệu khô. 

Kết quả: Dịch chiết dược liệu cam thảo chưa sao với dung môi methanol, ethanol, 

aceton cho kq đường kính vòng vô khuẩn lớn nhất ở các chủng vi khuẩn s.aureus 

ATCC (25023,25923), b.sub, g.philus. Dịch chiết cam thảo sau khi sao vàng có tác 

dụng kháng khuẩn trên 4 chủng vi khuẩn nói trên và 2 chủng Gram(-) là E.coli 

25922 và Pseudo. Hàm lượng polyphenol ở dịch chiết cam thảo chưa sao và cam 

thảo sao vàng với dung môi methanol là lớn nhất lần lượt là 1.156 ± 0.074 mg 

CGA/100mg dược liệu và 1.068 ± 0.063 mg CGA/100mg dược liệu. Khả năng 
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chống oxy của 6 dung môi dịch chiết cam thảo chưa sao và sao vàng, dịch chiết 

methanol có khả năng chống oxy hóa cao nhất (1.206±0.020 mg VTME /100 mg 

dược liệu cam thảo chưa sao và 1.236±0.023 mg VTME /100 mg dược liệu cam 

thảo sao vàng) và yếu nhất là với dung môi hexan (0.015±0.014 mg VTME /100 

mg dược liệu cam thảo chưa sao, 0.050±0.028 VTME /100 mg dược liệu cam thảo 

sao vàng) 

 

Kết luận: trong cam thảo có chứa các chất có khả năng kháng khuẩn, thành phần 

polyphenol và có hoạt tính sinh học chống oxy hóa. Dịch chiết cam thảo với dung 

môi methanol có khả năng kháng khuẩn, hàm lượng polyphenol và hoạt tính chống 

oxy hóa lớn nhất. 

229.  
Đại 

học 

nghiên cứu tạo phôi 

lợn in vitro từ tinh 

trùng lợn Kiếng Sắt 

đông lạnh 

Đinh Thị 

Mỹ Duyên 

TS. Nguyễn 

Thị Nhiên 

và TS. 

Nguyễn 

Khánh Vân 

múc đích nghiên cứu tạo phôi lợn in vtro từ tinh trùng lợn Kiềng Sắt đông lạnh. 

phương pháp thụ tinh và nuôi phôi của Kikuchi(2002). kết quả tổng số tế bào trung 

bình/phôi nang đạt 50,41% tuy kết quả không cao nhưng vẫn có thể áp dụng được 

phương pháp nuôi phôi từ trứng lợn Landrace và tinh trùng lợn Kiềng Sắt. 

230.  
Đại 

học 

Phân lập, định danh 

và nghiên cứu đặc 

điểm sinh học của một 

số chủng vi khuẩn gây 

bệnh trên chuối 

Lê Tùng 

Dương 

PGS.TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Đề tài với mục đích phân lập nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn 

gây bệnh trên chuối để ứng dụng vào việc nghiên cứu các biện pháp phòng trừ 

bệnh trong thực tiễn. Đã tiến hành thu thập được 11 mẫu chuối bệnh ở tỉnh Hải 

Dương, tiến hành phân lập và sàng lọc được 8 chủng vi khuẩn. Qua các tiêu chí 

đánh giá hình thái đặc trưng của khuẩn lạc đã chọn được 4 chủng vi khuẩn để tái 
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lây nhiễm. Có 2 trên 4 chủng gây ra vết bệnh khi tiến hành tái lây nhiễm là chủng 

VK2 và VK6. 2 chủng vi khuẩn này được đánh giá các đặc điểm sinh học và định 

danh. Kết quả định danh cho thấy chủng VK2 có quan hệ gần gũi với loài 

Arthrobacter sp và chủng VK6 xác định là loài proteus vulgaris.  

231.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU QUY 

TRÌNH NHÂN 

GIỐNG VÀ ẢNH 

HƯỞNG CỦA ÁNH 

SÁNG ĐẾN SINH 

TRƯỞNG VÀ HOẠT 

CHẤT HƯƠNG 

LIỆU CỦA CÂY 

HƯƠNG THẢO 

(ROSMARINUS 

OFFICINALIS) 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

GS.TS. 

Nguyễn 

Quang 

Thạch 

Cây Hương thảo (Rosmarinus officinalis). Theo trang Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, 

Hương thảo là loài cây nhỏ cao 1-2m, phân nhánh và mọc thành bụi. Cây chứa tinh 

dầu và tanin. Việc nhân nhanh cây giống phục vụ sản xuất loại dược liệu này là cần 

thiết. Trong khi phương pháp nhân giống truyền thống (giâm hom trên đất và giá 

thể) không cung cấp đủ nguồn cây giống chất lượng vì vậy nhân giống bằng kỹ 

thuật giâm cành trên hệ thống khí canh với mục đích cho tỷ lệ sống cao, cây sinh 

trưởng tốt. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật nhân giống (từ ngọn già) trên hệ thống khí 

canh cho thấy dung dịch dinh dưỡng Hoagland cải tiến có độ dẫn điện (EC) là 

1.400 µS/cm và phun dinh dưỡng theo chu kỳ phun 7 giây - nghỉ 5 phút là thích 

hợp nhất cho sự sinh trưởng phát triển của hom giâm và cho hệ số nhân cao. 

Ngày nay, việc sử dụng nguồn sáng đơn sắc (LED) đang gia tăng nhanh chóng 

trong ngành trồng trọt, giúp tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Nghiên cứu 

này thực hiện đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng LED trên đối tượng cây Hương 

thảo (Rosmarinus officinalis) với các tỷ lệ phối khác nhau: 50% LED trắng + 50% 

LED đỏ; 50% LED xanh, 50% LED đỏ và đối chứng là ánh sáng tự nhiên (cường 

độ chiếu sáng 100; 75; 50 μmol/s photon và thời gian chiếu sáng 7h/ngày). Kết quả 

cho thấy: Công thức phối sáng LED với CT WR 75 μmol/s và BR 75 μmol/s có 
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ảnh hưởng tích cực nhất đến sự phát phát triển của Hương thảo sau 30 ngày trồng 

với tỉ lệ nảy mầm đạt 94,2%, số mầm trung bình/cây là 1,98. Sau 40 ngày trồng 

(thu hoạch) ở cả 2 điều kiện phối sáng CT WR 75 μmol/s và BR 75 μmol/s đều cho 

năng suất sinh khối cao nhất, tương ứng đạt 236,7 g/cây và 224,3 g/cây…  

232.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của điều kiện 

chiếu sáng đến hiệu 

quả nhân in vitro của 

một số loại cây trồng 

Phạm Thị 

Thu Trang 

TS.Hoàng 

Thị Giang 

Mục đích :Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng (cường độ chiếu sáng, phổ 

ánh sáng) đến hiệu quả nhân in vitro và lựa chọn được loại đèn LED thích hợp cho 

hệ thống nhân giống in vitro một số loại cây trồng (chuối già Nam Mỹ, dứa MD2.  

Phương pháp : Tối ưu điều kiện chiếu sáng cho giai đoạn nhân chồi in vitro và ra rễ 

tại cây hoàn chỉnh của cây chuối già Nam Mỹ và dứa MD2 

Thực hiện trên 8 thí nghiệm. 

Kết quả :Đã tìm ra được công thức đèn phù hợp cho quá trình nhân nhanh (công 

thức CT7)và ra rễ tạo cây hoàn chỉnh của 2 đối tượng nghiên cứu là cây chuối già 

Nam Mỹ và cây dưá MD2 ( công thức CT6 ). 

233.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

NHÂN NHANH VÀ 

RA RỄ IN VITRO 

CỦA CÂY HÀ THỦ 

Ô ĐỎ (Polygonum 

multiflorum Thunb.) 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

TS.Nông 

Thị Huệ 

Cây Hà thủ ô đỏ là loài cây dược liệu quý có tên trong sách đỏ Việt Nam và cần 

được bảo vệ.  

Nghiên cứu này tập trung vào việc nghiên cứu các công thức khác nhau nhằm tìm 

ra môi trường nhân nhanh và ra rễ tốt nhất cho cây Hà thủ ô đỏ cho hệ số nhân 

giống cao, chồi sinh trưởng khỏe mạnh, cây có bộ rễ tốt khỏe nhằm tăng cường khả 

năng sống sót khi đưa cây ra vườn ươm. Dựa trên các kết quả đã thu được thông 

qua các thí nghiệm nhân nuôi in vitro trên cây Hà thủ ô đỏ, chúng tôi rút ra các 

điều kiện tối ưu nhất bao gồm:  
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1. Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất: MS + 1mg/L BA + 0,4mg/L αNAA với hệ 

số nhân chồi đạt 17,2 chồi/mẫu và chiều cao trung bình là 4,25cm, lá xanh, thân 

mập. 

2. Môi trường ra rễ tốt nhất MS + 0,25mg/L αNAA cho tỷ lệ ra rễ đạt 100%, chiều 

dài rễ trung bình là 11,75cm và số rễ trên mẫu trung bình là 7,55 rễ\mẫu, rễ dài, 

màu trắng.  

234.  
Đại 

học 

“Bước đầu nghiên cứu 

xây dựng kỹ thuật 

nuôi trồng nấm mỡ 

(Agaricus bisporus) 

trên giá thể có bổ 

sung nguồn dinh 

dưỡng bột đậu tương” 

Nguyễn 

Xuân Lâm 

TS.Ngô 

Xuân 

Nghiễn 

Tên đề tài: “Bước đầu nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nuôi trồng nấm mỡ (Agaricus 

bisporus) trên giá thể có bổ sung nguồn dinh dưỡng bột đậu tương”.  

Mục đích:Đánh giá ảnh hưởng của các công môi trường dinh dưỡng bổ sung bột 

đậu tương, kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của chủng 

nấm mỡ AL1 

Phương pháp:Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của giá thể bổ sung bột đậu tương 

với tỉ lệ khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất của nấm mỡ 

Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của chiều cao luống đến sinh trưởng phát triển 

và năng suất của nấm mỡ 

Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ giống cấy đến sinh trưởng phát triển và 

năng suất của nấm mỡ 

Kết quả và kết luận: kết quả thu được cho thấy công thức ủ nguyên liệu có bổ sung 

bột đậu tương không phù hợp cho việc nuôi trồng nấm mỡ trong khi công thức bã 

thải tổng hợp (95.52 % bã thải tổng hợp + 1.89% đạm SA + 0.47% đạm ure + 

2.84% phân lân + 2.84% bột nhẹ) hiệu suất sinh học đạt 22,3% nấm mỡ tươi/10kg 
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compost, kích thước khối lượng quả thể to hơn, năng suất cao hơn.  

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chiều cao luống đến sinh trưởng phát triển và năng 

suất của nấm mỡ cho kết quả CT2 (10cm/ luống) phù hợp nhất, hiệu suất sinh học 

đạt 25,3% nấm mỡ/10kg Compost. Tuy nhiên, với kết quả LSD0.05 thì thí nghiệm 

đánh giá ảnh hưởng chiều cao luống đến năng suất của nấm mỡ không có ý nghĩa  

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của tỉ lệ giống cấy đến sinh trưởng phát triển và năng 

suất của nấm mỡ cho kết quả CT1 (0,2 kg giống/m2) phù hợp nhất, đạt năng suất 

trung bình 24,4% nấm mỡ tươi/10kg Compost.  

235.  
Đại 

học 

Khảo sát khả năng 

sinh trưởng của chủng 

nấm sò hồng 

Pleurotus 

Salmoneostramineus 

(PN2) trong các điều 

kiện khác nhau 

Nguyễn 

Mạnh 

Long 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Thùy 

Mục đích của nghiên cứu là khảo sát điều kiện nuôi cấy tối ưu cho sự phát triển của 

hệ sợi nấm cũng như đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của nấm sò hồng 

trên một số môi trường nhân giống và giá thể nuôi trồng. Với phương pháp nuôi 

cấy và đánh giá các đặc điểm sinh học của nấm theo Trịnh Tam Kiệt (2012). Thu 

được kết quả hệ sợi nấm sò hồng sinh trưởng ở môi trường có điều kiện pH từ 9-10 

(pH trước khi khử trùng); môi trường fructose với hàm lượng 15g/l là môi trường 

có bổ sung hàm lượng và nguồn carbon tốt nhất; bên cạnh đó môi trường có bổ 

sung 3g/l cao nấm men là môi trường có bổ sung hàm lượng và nguồn nito tối ưu 

nhất khi nhân chủng nấm sò hồng trên môi trường nhân giống cấp 1. Trong 5 công 

thức nuôi trồng được bố trí, nấm sò hồng sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở môi 

trường (87% bông phế loại + 12% cám mạch + 1% CaCO3). 
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236.  
Đại 

học 

Phân lập, đánh giá và 

tuyển chọn các chủng 

vi khuẩn có khả năng 

oxy hóa ammonium từ 

bùn đáy ao nuôi tôm 

Hải Phòng 

Vũ Thị 

Thu Thoan 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Từ 02 mẫu bùn đáy và 01 mẫu nước ao nuôi tôm được thu tại thôn Lộc Xá, xã 

Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã phân lập được 23 chủng vi khuẩn có khả 

năng oxy hóa ammonium trên môi trường khoáng đặc hiệu AOB. Khả năng oxy 

hóa ammonium của các chủng vi khuẩn phân lập được đánh giá bằng phương pháp 

so màu định lượng NH4+ tiêu thụ và NO2- sinh ra. Bốn chủng vi khuẩn có khả 

năng oxy hóa ammonium cao nhất là HP 1.1, HP 2.9, HP 2.11 và HP 3.4 được 

chọn lọc để nghiên cứu các đặc điểm sinh lí, sinh hóa cũng như những ảnh hưởng 

của điều kiện nuôi cấy (pH, nguồn carbon, thời gian nuôi cấy, điều kiện sục khí) 

đến khả năng loại bỏ ammonium.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các chủng vi khuẩn sinh trưởng phát triển tốt, 

cho hiệu quả chuyển hóa tối ưu nhất ở pH 7, nguồn carbon là NaHCO3, thời gian 

nuôi cấy là 8 ngày, trong điều kiện sục khí.  

237.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU ĐẶC 

TÍNH ĐỐI KHÁNG 

CỦA CHỦNG VI 

KHUẨN VK5 VỚI 

MỘT SỐ CHỦNG 

NẤM GÂY BỆNH 

TRÊN CHUỐI 

Phan Quế 

Anh 

PGS.TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Đề tài đã khảo sát khả năng đối kháng nấm phổ rộng của vi khuẩn VK5 trên 04 

chủng nấm bệnh phân lập từ các bộ phận nhiễm bệnh trên chuối. Kết quả chủng 

VK5 có khả năng đối kháng đồng thời 04 chủng nấm bệnh, tỷ lệ đối kháng trên 04 

chủng nấm đều đạt trên 50%.  

Các thử nghiệm đối với dịch nuôi cấy chủng VK5 cho thấy, dịch nuôi cấy chủng 

VK5 có hiệu quả ức chế sự phát triển hệ sợi và tỷ lệ nảy mầm bào tử của C. musae. 

Dịch nuôi cấy chủng VK5 ở tỷ lệ 1:10 tác động tới đường kính tản nấm, tỷ lệ đối 

kháng là 59,57 ± 2,1%; ngày thứ 7 quan sát dưới kính hiển vi độ phóng đại 400 lần, 

các sợi nấm quăn rụt teo lại, ít phân nhánh, thành tế bào sợi mỏng, không phát triển 
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cuống sinh bào tử, ngày thứ 7 nhiều sợi nấm bị đứt gãy. Dịch nuôi cấy chủng VK5 

ở nồng độ dịch 100% ức chế sự nảy mầm bào tử, tỷ lệ ức chế là 89,80% so với mẫu 

đối chứng; hình thái bào tử nấm bị biến dạng so với bào tử trong mẫu đối chứng. 

Kết quả định danh chủng vi khuẩn VK5 có quan hệ gần gũi với chủng 

Paenibacillus polymyxa (còn được gọi là Bacillus polymyxa) dựa trên phân tích 

trình tự 16S rDNA. 

238.  
Đại 

học 

Khảo sát ảnh hưởng 

của một số nguồn 

dinh dưỡng hữu cơ 

đến khả năng sinh 

trưởng của nấm sò 

PN31 

Đoàn 

Minh 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Bích Thùy 

Khảo sát đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của chủng nấm sò trên các môi 

trường khác nhau để từ đó chọn ra được môi trường thích hợp cho sinh trưởng của 

hệ sợi và sự hình thành, phát triển của quả thể nấm sò. 

Phương pháp đánh giá sinh trưởng của hệ sợi theo Trịnh Tam Kiệt, 2012 

Phương pháp xử lý nguyên liệu theo Đinh Xuân Linh và cs, 2012 

Kết luận: thí nghiệm 1: Hệ sợi nấm sò sinh trưởng tốt nhất trên môi trường giá đỗ. 

Thí nghiệm 2: Hệ sợi nấm sò sinh trưởng tốt nhất trên môi trường giá đỗ 300g. Thí 

nghiệm 3: Hệ sợi nấm sò sinh trưởng tốt nhất ở môi trường 95℅ thóc hạt và không 

có mùn cưa. Thí nghiệm 4: Hệ sợi nấm sò sinh trưởng tốt nhất ở giá thể bông trong 

giai đoạn ươm sợi và năng suất nhất ở giá thể mùn cưa. 

239.  
Đại 

học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của một số yếu tố đến 

khả năng sinh trưởng 

và phát triển của nấm 

đầu khỉ He-6 

Nguyễn 

Trần Huy 

Long 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Thùy 

Mục đích đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ, pH, môi trường nhân giống, nguồn cơ 

chất có bổ sung dinh dưỡng khác nhau của chủng nấm đầu khỉ He-6 tìm ra điều 

kiện thuận lợi nhất cho nhân giống và nuôi trồng nấm đầu khỉ He-6. Phương pháp 

nghiên cứu đánh giá đặc điểm hệ sợi và sự hình thành quả thể theo Nguyễn Thị 

Bích Thùy (2018), phương pháp xử lý nguyên liệu theo Nguyễn Hữu Đống (2005). 
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Kết quả thu được đã đưa ra các điều kiện thuận lợi nhất cho nhân giống và nuôi 

trồng giống nấm đầu khỉ He-6. Kết luận 25ᵒC, pH6, môi trường Raper, CT3 thí 

nghiệm nhân giống cấp 2, CT3 thí nghiệm nuôi trồng cho kết quả tốt nhất.  

240.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số yêu 

tố đến khả năng nhân 

nhanh giống cúc Mẫu 

đơn (Chrysanthemum 

sp.) 

Nguyễn 

Hồng Đào 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương, 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

Đề tài được thực hiện nhằm xác định được phương pháp khử trùng thích hợp cho 

giai đoạn tạo vật liệu khởi đầu và môi trường nuôi cấy phù hợp để nhân giống in 

vitro hoa cúc Mẫu đơn (Chrysanthemum sp.). Kết quả nghiên cứu cho thấy khử 

trùng đoạn thân cúc Mẫu đơn bằng dung dịch nano bạc 125 ppm cho hiệu quả tốt 

nhất, với tỷ lệ mẫu sống đạt 81,67%, tỷ lệ mẫu sống sạch đạt 73,33%, tỷ lệ mẫu 

sống sạch phát sinh chồi đạt 71,67%. Ở giai đoạn nhân nhanh chồi, môi trường 

thích hợp nhất là môi trường MS + 30 g/l sucrose + 7,5 g/l agar + 0,4 mg/l BAP + 6 

ppm nano bạc cho tỷ lệ mẫu tạo chồi mới đạt 100%, hệ số nhân chồi đạt 5,43 

chồi/mẫu, chiều cao chồi đạt 2,19cm; chất lượng chồi tốt, chồi xanh, các chồi phân 

chia rõ ràng. Ở giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh, môi trường thích hợp nhất là môi 

trường MS + 30 g/l sucrose + 7,5 g/l agar + 0,2 mg/l IBA với tỷ lệ mẫu tạo rễ đạt 

100%, số rễ trung bình đạt 17,67 rễ/mẫu và chiều dài rễ trung bình là 3,52cm. Ở 

giai đoạn ra cây ngoài vườn ươm, cây cúc Mẫu đơn phát triển tốt nhất trên giá thể 

vụn xơ dừa với tỷ lệ cây sống đạt 100%, chiều cao cây là 5,13cm, số lá mới tạo 

thành là 2,47 lá. 

241.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

TUYỂN CHỌN CÁC 

CHỦNG NẤM 

Ninh Hải 

Minh 

TS. Phạm 

Thị Lý Thu, 

ThS. Trần 

Với đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm Chaetomium spp. đối kháng 

nấm gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi”, tôi tiến hành phân lập, tuyển chọn 

các chủng nấm đối kháng với bệnh vàng lá thối rễ từ đất trồng cây có múi. Sau đó, 
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CHAETOMIUM SPP. 

ĐỐI KHÁNG NẤM 

GÂY BỆNH VÀNG 

LÁ THỐI RỄ TRÊN 

CÂY CÓ MÚI 

Thị Hồng 

Hạnh 

tiến hành khảo sát đánh giá khả năng đối kháng giữa các chủng nấm đối kháng đã 

được tuyển chọn và nấm gây ra bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi với nhau. 

Đồng thời đánh giá đặc điểm sinh học của chủng nấm đối kháng để tìm ra điều kiện 

sống tốt nhất phục vụ cho các nghiên cứu sau này.  

Từ 2 mẫu đất rễ khoẻ thu thập được tại 2 tỉnh Đồng Tháp và Hậu Giang, bằng kỹ 

thuật đặt bẫy giấy vô trùng của Soytong (1989) tôi đã thu thập được 2 chủng 

Chaetomium spp. đặt tên CX1 và CDM1 đem đánh giá các đặc điểm sinh học nhận 

thấy: Điều kiện thích hợp để phát triển khuẩn lạc là trên môi trường PDA nuôi ở 

nhiệt độ 30 oC ± 2 oC và ngưỡng pH 7 thích hợp nhất cho sự phát triển của cả hai 

chủng nấm đối kháng. Hai chủng nấm đối kháng đều có khả năng sinh enzyme 

ngoại bào để phân giải Chitin và Cellulo. Đánh giá hoạt lực đối kháng của 

Chaetomium spp. với các chủng nấm gây bệnh vàng lá thối rễ trong điều kiện 

phòng thí nghiệm ta thấy. Với chủng CĐM1 cho thấy hoạt lực cao với 78,84% sau 

7 ngày thử nghiệm và CX1 có hoạt lực là 73,88% sau 7 ngày thử nghiệm. 

242.  
Đại 

học 

Khảo sát ảnh hưởng 

của một số nguồn 

nguyên liệu hữu cơ 

đến khả năng sinh 

trưởng của chủng nấm 

Sò Yến (P15) 

Nguyễn 

Đức 

Khánh 

Ts.Nguyễn 

Thị Bích 

Thuỳ 

Nấm sò có đặc tính sinh học phù hợp với điều kiện sinh thái Việt Nam. Nấm có vị 

ngọt, tính ẩm và hàm lượng protein cao. Nấm sò có khả năng sinh trưởng trên đa 

dạng các nguồn nguyên liệu khác nhau, nhưng ở Việt Nam, người nông dân chỉ sử 

dụng những nguồn nguyên liệu có sẵn, chưa biết cách kết hợp các thành phần 

nguyên liệu với nhau để nâng cao năng suất sản phẩm.  

Trong đề tài:” Khảo sát ảnh hưởng của một số nguồn nguyên liệu hữu cơ đến khả 

năng sinh trưởng của chủng nấm Sò Yến (P15)”, tiến hành đánh giá sinh trưởng và 
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phát triển của hệ sợi nấm Sò Yến trên môi trường nhân giống cấp1, cấp 2 và trên 5 

công thức nuôi trồng. Mục đích khảo sát, đánh giá sự ảnh hưởng của các môi 

trường dinh dưỡng hữu cơ đến quá trình sinh trưởng của chủng nấm Sò Yến P15. 

Từ đó, chọn ra môi trường giá thể phù hợp nhất, góp phần phục vụ sản xuất. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy: 

1.Trong môi trường nuôi cấy cấp 1 chủng nấm sò P15 thì tại môi trường dịch chiết 

giá đỗ gồm nước chiết 200g giá đỗ + 15g glucose/l+ 16g agar/l sinh trưởng nhanh 

nhất với tốc độ mọc hệ sợi đạt 7,62 mm/ngày và thời gian sinh trưởng ngắn nhất là 

10 ngày. 

2. Hàm lượng dịch chiết giá đỗ bao gồm nước chiết 250g giá đỗ + 15g glucose/l + 

16g agar/l hệ sợi có tốc độ mọc nhanh nhất 7,98mm/ngày, sợi nấm dày, đều và ổn 

định nhất.  

3. Trong môi trường nuôi cấy cấp 2, Chủng nấm PN15 tại môi trường nuôi cấy 

99% thóc hạt + 1% bột CaCO3 có tốc độ mọc hệ sợi cao nhất đạt 5,78 mm/ngày 

với thời gian sinh trưởng kín ống nhanh nhất là 19 ngày. 

4. Trên môi trường giá thể bông có bổ sung cơ chất 95% bông phế loại + 4% cám + 

1% bột CaCO3, hệ sợi nấm có tốc độ phát triển nhanh nhất đạt 6,63mm/ ngày với 

thời gian mọc kín bịch là 16 ngày. 

5. Trong nuôi trồng, khối lượng nấm tươi/bịch của công thức mùn với nguyên liệu 

95% mùn cưa + 4% cám + 1% bột CaCO3 là cao nhất (222,22g đạt hiệu suất sinh 
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học cao nhất (42,7%). Quả thể trên công thức mùn đồng đều nhất về màu sắc và 

khối lượng. 

243.  
Đại 

học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của một số điều kiện 

nuôi cấy đến khả năng 

sinh trưởng của chủng 

nấm linh chi QN05 

thu thập tại tỉnh 

Quảng Nam 

Cao Nhật 

Linh 

Trần Đông 

Anh 

Đề tài này nhằm đánh giá ảnh hưởng của môi trưởng nuôi cấy đến sinh trưởng của 

chủng nấm linh chi QN05 gồm: 5 loaị môi trường dinh dưỡng bao gồm: PGA, 

YGA, SPGA, CGA và BBGA, choṇ môi trường tốt nhất tiếp tuc̣ bổ sung thêm 5 

nguồn cacbon: Glucose, dextrin, saccarose, maltose, D- Fructose, tiếp tuc̣ lưạ choṇ 

nguồn dinh dưỡng tốt nhất bổ sung thêm 6 nguồn nito: Ure, NH4Cl, (NH4)2SO4, 

Dịch chiết maltose, Pepton, cao nấm men. Choṇ ra môi trường dinh dưỡng tốt nhất 

điều chin̉h pH môi trường từ 4 - 9 trước khi hấp khử trùng.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường dinh dưỡng BBGA cho tốc đô ̣sinh trưởng 

hê ̣sơị nhanh nhất (4,99 mm/ngày), thời gian kiń sơị ngắn nhất (8,56 ngày), mâṭ đô ̣

hê ̣sơị cao. Môi trường dinh dưỡng SPGA cho tốc đô ̣sinh trưởng châṃ nhất (2,42 

mm/ngày), thời gian kiń sơị kéo dài (17,55 ngày), mâṭ đô ̣hê ̣sơị mỏng 

Đối với môi trường bổ sung nguồn dinh dưỡng cacbon. Nguồn cacbon cho tốc đô ̣

sinh trương nhanh nhất là: Saccharose (5,12 mm/ngày), thời gian kiń sơị ngắn nhất 

(8,44 ngày), mâṭ đô ̣hê ̣sơị dày. Nguồn carbon cho tốc đô ̣sinh trưởng hê sơị chậm 

nhất là: Dextrin (3,79 mm/ngày), thời gian kiń sơị kéo dài (11,22 ngày), mâṭ đô ̣hê ̣

sơị rất dày 

Đối với môi trường bổ sung nguồn dinh dưỡng nito. Nguồn nito cho tốc đô ̣sinh 

trương nhanh nhất là: (NH4)2SO4 (6,07 mm/ngày), thời gian kiń sơị ngắn nhất 

(7,00 ngày), mâṭ đô ̣hê ̣sơị dày. Nguồn nito cho tốc đô ̣sinh trưởng hê sơị châm nhất 
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là: Ure (3,76 mm/ngày), thời gian kiń sơị kéo dài (11,33 ngày), mâṭ đô ̣hê ̣sơị rất 

dày 

Đối với đánh giá ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của QN05 cho thấy, mức pH 

cho tốc đô ̣sinh trưởng hê ̣sơị nhanh nhất là pH từ 4-5. Trong đó nguồn pH= 5 cho 

tốc đô ̣sinh trưởng của hê ̣sơị ở mức nhanh nhất (7,87 mm/ngày) và số ngày kiń 

(5,44 ngày).  

244.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU CÁC 

GIAI ĐOẠN NHÂN 

NHANH IN VITRO 

CÚC ĐẠI ĐÓA ĐỎ 

(CHRYSANTHEMU

M MOR) 

Vũ Viết 

Ngọc 

TS. Phạm 

Phú Long và 

TS. Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

Cúc đại đóa đỏ (Chrysanthemum mor) là loài hoa trồng chậu được ưa chuộng trên 

thế giới với hàng tỷ cành được tiêu thụ mỗi năm. Hoa thu hút mọi người bởi hình 

dáng bắt mắt màu sắc tươi sáng và kích cỡ to. Ở Việt Nam, hoa cúc đại đóa được 

du nhập về từ thế kỉ XV là trở thành loài hoa biểu hiện cho sự cao quý, giàu sang. 

Đề tài được thực hiện nhằm xác định được thành phần môi trường nuôi cấy phù 

hợp để nhân giống in vitro hoa cúc Đại Đóa Vàng Đồng (Chrysanthemum mor). 

Công thức xử lý với 8 phút xử lý HgCl2 là công thức tối ưu nhất cho giai đoạn vào 

mẫu từ ngoài môi trường với tỷ lệ nhiễm 26,67% và tỷ lệ sống là 48,33%. Môi 

trường ½ MS + 30 g/l đường sucrose + 6 g/l agar + 0,1 g/l Inositol + 1,0 ppm 6-

BA, pH = 5,7 là môi trường tối ưu cho quá trình tái sinh chồi in vitro của giống 

Cúc Đại Đóa Đỏ với tỷ lệ tạo chồi là 81,67% và số chồi tái sinh là 4,92 chồi. Môi 

trường tối ứu nhất cho giai đoạn nhân nhanh chồi là môi trường CT3 với môi 

trường MS + 30 g/l đường sucrose + 6 g/l agar + 0,1 g/l Inositol + 1 ppm 6-BA, pH 

= 5,7, với hệ số nhân đạt 6,17 và trọng lượng chồi đạt 2,39 g. Môi trường MS + 30 

g/l đường sucrose + 6 g/l agar + 0,1 g/l Inositol + 0,5 ppm 6-BA + 0,5 α-NAA, pH 
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= 5,7 là môi trường tối ưu cho quá trình sinh trưởng và phát triển in vitro Cúc Đại 

Đóa Đỏ với chiều dài chồi đạt 2,64 cm; đường kính chồi đạt 0,22 cm; số lá là 12,67 

lá; chiều dài lá đạt 2,01 cm; chiều rộng lá là 1,24 cm còn trọng lượng đạt 3,06 g. 

Môi trường MS + 30 g/l đường sucrose + 6 g/l agar + 0,1 g/l Inositol + 1 ppm α-

NAA+ 0,5 ppm 6-BA, pH = 5,7 là môi trường tối ưu cho quá trình tạo rễ in vitro 

Cúc Đại Đóa Đỏ với số chồi ra rễ đạt 3,67 chồi; số lượng rễ là 11,08 rễ; chiều dài 

rễ là 1,36 cm; chiều cao chồi là 3,47 cm; số là lá 4,75 lá còn trọng lượng là 1,23 g. 

245.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ MỐI 

LIÊN QUAN GIỮA 

ĐA HÌNH GEN GH 

INDEL 50, GH 

INDEL 65 VỚI KHẢ 

NĂNG SINH 

TRƯỞNG Ở GÀ 

lIÊN MINH 

ĐẶNG 

VĂN ĐẠI 

TS. Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

Gà Liên Minh là một giống gà bản địa quý giá có nguồn gốc tại thôn Liên Minh, xã 

Trân Châu, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Mục đích nghiên cứu là xác 

định được đa hình của gen GH indel 50 và GH indel 65 đánh giá được mối quan hệ 

của các kiểu gen này đối với khả năng sinh trưởng của giống gà Liên Minh. 

Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu gồm có: Phương pháp chăm sóc và 

theo dõi các đặc tính sinh trưởng của đàn gà Liên Minh, tách chiết DNA tổng số từ 

máu gà Liên Minh, điện di trên gel agarose, PCR, xử lý kết quả bằng phần mềm 

Minitab 16. Nghiên cứu cho thấy: (1) GH indel 50 không xuất hiện đa hình ở giống 

gà Liên Minh; (2) mối liên quan giữa đa hình nucleotide gen GH indel 65 với tính 

trạng khối lượng, kích thước cơ thể của gà trống Liên Minh và gà mái Liên Minh 

đều mang kết quả không có ý nghĩa thống kê với (P>0,05). 

246.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số chất 

trung gian nhằm phân 

Hoàng Thị 

Ngọc Anh 

TS. Chu 

Nhật Huy, 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số chất trung gian giúp tăng cường 

khả năng phân hủy chlorpyrifos bởi enzyme laccase từ nấm đảm Basidiomycetes. 

Trong bốn chủng nấm đảm Basidiomycetes được nuôi cấy, hoạt hóa trên môi 
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hủy thuốc bảo vệ thực 

vật chlorpyrifos bởi 

enzyme laccase từ 

nấm đảm 

basidiomycetes 

GS.TS. Phan 

Hữu Tôn 

trường thạch PDA và được lên men trong môi trường PDARb, chủng Pycnoporus 

FAL1 đã được chọn làm nguồn enzyme để thực hiện phản ứng phân hủy do 

enzyme có hoạt tính cao nhất trong các chủng đã hoạt hóa. Phương pháp chiết 

chlorpyrifos được thực hiện với hai loại dung môi là n-hexane và ethyl acetate. 

Phản ứng phân hủy chlorpyrifos được thực hiện với bốn loại chất trung gian là 

violuric acid, syringaldehyde, acetosyringone, 1-hydroxybentotriazole (HBT) ở 

nồng độ 6 mM, nồng độ chlorpyrifos là 20 ppm, lượng enzyme được cố định là 800 

µl, được ủ trong đệm citrate phosphate trong điều kiện bóng tối ở 30℃, pH 5.0. 

Kết quả đã ghi nhận được HBT là chất trung gian giúp làm tăng khả năng phân hủy 

của enzyme laccase, đạt 9,25 % và ba chất trung gian còn lại, đặc biệt là 

acetosyringone, đã làm ức chế khả năng phân hủy chlorpyrifos bởi enzyme laccase 

từ chủng FAL1. 

247.  
Đại 

học 

Nghiên cứu và đánh 

giá tác động của một 

số loại dịch chiết thực 

vật đến phòng trừ sâu 

xanh bướm trắng 

(Pieris rapae L.) 

Vũ Thanh 

Hiền 

TS. Đặng 

Thị Thanh 

Tâm 

Nhằm thử nghiệm tác dụng của dịch chiết Bồ hòn trong việc hạn chế sâu ăn lá và 

đánh giá tác động của các loại dịch chiết Bồ hòn, Thảo quả, Địa liền đến phản ứng 

tự vệ của cây. Thí nghiệm sử dụng sâu non tuổi 3, cây bắp cải giống Grand KK (T-

689), chủng nấm Alternaria alternata, dịch chiết Bồ hòn, Địa liền, Thảo quả. Sau 

thời gian nghiên cứu thu được kết quả: Dịch chiết Bồ hòn nồng độ 17500 ppm, 

35000 ppm có khả năng gây ngán ăn lá chọn lọc đối với sâu xanh bướm trắng. 

Dịch chiết Bồ hòn nồng độ 17500 ppm, 35000 ppm, 70000 ppm và Địa liền (2%, 

4%) gây ảnh hưởng đến hình thái, sinh trưởng của cây. Dịch chiết Bồ hòn kết hợp 

với các loại dịch chiết Địa liền, Thảo quả, Neem oil có khả năng hạn chế bướm đẻ 
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trứng ngoài đồng ruộng. Dịch chiết Bồ hòn có tác dụng ức chế hệ sợi nấm 

Alternaria alternata phát triển. 

248.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ ẢNH 

HƯỞNG MỘT SỐ 

ĐIỀU KIỆN NUÔI 

CẤY ĐẾN SINH 

TRƯỞNG CỦA 

CHỦNG NẤM PHỄU 

KM13 THU THẬP 

TẠI LẠNG SƠN 

Hồ Thu 

Hằng 

Ths. Trần 

Đông Anh 

Tóm tắt đề tài: 

Đề tài này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các điều kiện nuôi cấy đến 

chủng nấm KM13 gồm: môi trường dịch chiết hữu cơ được thực hiện trên 5 loại 

môi trường là dịch chiết khoai tây, khoai lang, khoai sọ, cám mạch và ngô; nguồn 

cacbon được thực hiện trên 5 loại đường là: Glucose, Dextrose, Fructose, Maltose, 

Sucrose; nguồn nitrogen được thực hiện trên 6 loại là: Cao nấm men, NH4CL, 

(NH4)2SO4, Urea, Pepton, Malt extract; pH từ 4-9. 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nuôi cấy và đánh giá các đặc điểm sinh học của nấm theo Trịnh Tam 

Kiệt và cs (1986). 

Phương pháp xử lý nguyên liệu theo Đinh Xuân Linh và cs. 2012. 

Đánh giá độ dày sợi nấm bằng phương pháp chấm điểm. 

Kết quả thu được cho thấy: 

Đối với nghiên cứu môi trường dịch chiết thì dịch chiết cám mạch có thời gian mọc 

kín đĩa petri nhanh nhất (15,89 ngày) với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 2,88 

mm/ngày, mật độ hệ sợi cao.  

Nguồn cacbon tốt nhất cho sự phát triển hệ sợi trên môi trường cấp 1 của chủng 

nấm KM13 là D-fructose có thời gian mọc kín đĩa petri nhanh nhất (12 ngày) với 

tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 3,62 mm/ngày, mật độ hệ sợi cao. 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Với nghiên cứu nguồn nitrogen thích hợp cho sự phát triển hệ sợi của chúng nấm 

KM13 thì nguồn nitrogen tốt nhất Malt extrac có thời gian mọc kín đĩa petri nhanh 

nhất (12 ngày) với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 3,02 mm/ngày, mật độ hệ sợi 

cao 

Trên môi trường pH ( được chuẩn độ trước khi đưa vào lò hấp ) khác nhau đã cho 

thấy rằng pH tốt cho sự phát triển hệ sợi của chủng nấm KM13 nhất là pH9 có thời 

gian mọc kín đĩa petri nhanh nhất (8,33 ngày) với tốc độ sinh trưởng của hệ sợi là 

5,22 mm/ngày, mật độ hệ sợi cao và dày 

249.  
Đại 

học 

Xác định khả năng 

chống oxi hóa và 

kháng viêm từ dịch 

chiết tảo lục Chlorella 

vulgaris 

Nguyễn 

Thành 

Vinh 

TS. Phí Thị 

Cẩm Miện 

Khảo sát và so sánh hoạt tính chống oxy hóa của các dịch chiết C.vulgaris được thu 

bằng phương pháp DPPH với phương pháp chiết và dung môi khác nhau. 

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết C.vulgaris bằng phương pháp 

MDA. 

Khảo sát hoạt tính kháng viêm của các dịch chiết C.vulgaris được thu bằng phương 

pháp biến tính protein.  

Kết quả nhận thấy tất cả dịch chiết tảo lục C.vulgaris đều có hoạt tính chống oxy 

hóa khi xác định bằng phương pháp DPPH, trong đó cao chiết Soxhlet có khả năng 

làm sạch gốc tự do cao nhất (IC50 = 173.89 µg/ml) sau đó là cao ngâm dầm 

ethanol (IC50 = 343.59 µg/ml), và cuối cùng là cao ngâm dầm nước cất (IC50 = 

437.24 µg/ml). Thí nghiệm đánh giá khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp 

MDA cho thấy hoạt tính chống oxy hóa MDA của các mẫu nghiên cứu cho thấy 

nồng độ các chất trong mẫu tăng dần thì khả năng ức chế MDA tăng lên, nồng độ 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

mẫu thử cao nhất là 500 (µg/ml), tỷ lệ % ức chế MDA của ba mẫu thử tương ứng là 

mẫu được chiết bằng soxhlet (53.06%), mẫu chiết bằng nước (31.04%) và mẫu 

được chiết bằng etanol (35.53%). Mẫu được chiết xuất bằng soxhlet cho thấy khả 

năng ức chế peroxyl hóa lipid cao nhất trong 3 mẫu có IC50 =268.5 (μg/ml). Thí 

nghiệm đánh giá khả năng kháng viêm bằng phương pháp biến tính protein cho 

thấy khả năng ức chế biến tính albumin càng cao khi IC50 càng thấp, các phân 

đoạn có khả năng ức chế biến tính albumin do nhiệt dựa vào giá trị IC50 được xếp 

theo thứ tự giảm dần là cao soxhlet > cao ngâm dầm ethanol > cao ngâm dầm nước 

cất. 

250.  
Đại 

học 

“THIẾT KẾ 

VECTOR CHỈNH 

SỬA GEN 

PHYTOENE 

DESATURASE 

(NtPDS) VÀ 

CHUYỂN GEN 

TRÊN CÂY THUỐC 

LÁ (Nicotinana 

tabacum)” 

Chu 

Phương 

Thảo 

TS. Nguyễn 

Duy 

Phương, TS. 

Bùi Thị Thu 

Hương 

Để phục vụ mục đích phát triển CRISPR/Cas9 chỉnh sửa gen trên cây hai mầm, 

trong nghiên cứu này chúng tôi đã sử dụng gen PDS từ thuốc lá làm đối tượng 

nghiên cứu (được gọi tắt là NtPDS). Một đoạn trình tự gen NtPDS có kích thước 

0,98 kb đã được phân lập từ DNA tổng số của cây thuốc lá (Nicotiana tabacum cv 

Petit Havana) và đã được giải trình tự với độ tương đồng 99.55% so với trình tự 

DNA tham chiếu (mã số XM_016610712) đã công bố trên GenBank. Dựa trên dữ 

liệu giải trình tự gen, hai trình tự sgRNA đã được thiết kế bằng công cụ CCTOP. 

Hai trình tự mã hóa crRNA tác động NtPDS được ghép nối vào cấu trúc biểu hiện 

sgRNA và tạo ra vector chuyển gen thực vật biểu hiện hệ thống CRISPR/Cas9 

chỉnh sửa NtPDS. Cấu trúc biểu hiện hệ thống chỉnh sửa gen NtPDS đã được biến 

nạp vào A. tumefaciens và chuyển thành công vào cây thuốc lá mô hình. Nghiên 
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cứu này sẽ là tiền đề cho việc phát triển một hệ thống CRISPR/Cas9 chuẩn dùng 

cho các nghiên cứu chỉnh sửa gen trên đối tượng cây hai lá mầm 

251.  
Đại 

học 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình tái sinh in 

vitro môṭ số giống đâụ 

tương Việt Nam phục 

vụ cho chỉnh sửa gen 

bằng CRISPR/Cas9. 

Hoàng 

Thảo 

Nguyên 

TS. Nguyễn 

Thành Đức, 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

Mục đích của đề tài: Đánh giá được khả năng tái sinh (thời gian nảy mầm, ảnh 

hưởng của BAP và nước dừa đến khả năng cảm ứng tạo đa chồi, kéo dài chồi, thời 

gian ra rễ) ở 3 giống đâụ tương DT2010, ĐT37 và ĐT51 trong điều kiện in vitro để 

phục vụ cho các nghiên cứu chỉnh sửa gen thông qua chuyển gen bằng A. 

tumefaciens. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của BAP đến khả năng cảm ứng tạo đa chồi của 

các giống đậu tương DT2010, ĐT37 và ĐT51. 

- Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của nước dừa đến khả năng kéo dài chồi. 

- Phương pháp đánh giá khả năng ra rễ tạo cây hoàn chỉnh của 3 giống đậu tương 

trên môi trường RM. 

- Phương pháp chuyển nạp gen vào 3 giống đậu tương đã được tối ưu khả năng tái 

sinh thông qua cấu trúc vector binary pID có chứa hệ thống CRISPR/Cas9. 

Kết quả nghiên cứu: Xác định được nồng độ BAP và hàm lượng nước dừa thích 

hợp để cây đậu tương cảm ứng tạo chồi, phát triển chồi tốt nhất. Xác định được 

thời gian ra rễ tốt nhất và đã áp dụng quy trình tái sinh cây đậu tương vào chuyển 

gen GmHyPRP1 vào 3 giống đậu tương.  

Kết luận: Đề tài nghiên cứu đã thành công xây dựng được quy trình tái sinh in vitro 

3 giống đậu tương phục vụ cho chỉnh sửa gen. 
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252.  
Đại 

học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của một số điều kiện 

nuôi cấy đến sự sinh 

trưởng, phát triển của 

chủng nấm linh chi 

thu thập trong tự 

nhiên tại Hàn Quốc. 

Đỗ Thị 

Minh 

Hằng 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Thuỳ 

Nấm Linh chi là một loại nấm phổ biến với tính dược liệu cao trên toàn thế giới. 

Nhu cầu thị trường tiêu dùng đối với loại nấm này cả về cung và cầu là rất lớn. 

Việc nghiên cứu và cải tiến các chủng linh chi mới tại các khu vực khác nhau rất 

phát triển và cần thiết. Vì vậy chúng tôi đã chọn thực hiện đề tài “Đánh giá ảnh 

hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng, phát triển của chủng nấm 

linh chi thu thập trong tự nhiên tại Hàn Quốc” 

Thí nghiệm này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm 

Linh chi Ga-HQ trong một số điều kiện dinh dưỡng khác nhau như nguồn Nito là 

Cao nấm men và peptone tại các nồng độ khác nhau, mùn cưa có bổ sung thêm 

cám gạo (hoặc cám mạch), bột ngô, bột nhẹ với tỉ lệ phối trộn khác nhau. Qua đây 

đánh giá được điều kiện thích hợp nhân giống và nuôi trồng chủng nấm linh chi 

Ga-HQ. 

Kết quả thu được cho thấy, đối với nguồn Nito là cao nấm men thì nồng độ tốt nhất 

cho sự sinh trường của chủng Linh chi Ga-HQ là 3g cao nấm men trên 1 lít môi 

trường chuẩn, với độ dài hệ sợi trung bình là 4,85mm/ngày và thời gian trung bình 

kín đĩa là 8,78 ngày (Môi trường tủ ấm 28 °C) 

Đối với nguồn Nito là pepton thì nồng độ tốt nhất bổ sung 4g trên 1 lít môi trường 

chuẩn, độ dài hệ sợi trung bình 3,82mm/ngày và thời gian trung bình kín đĩa là 

11,11 ngày. Đối với môi trường các công thức khác nồng độ mật độ hệ sợi mỏng 

hơn và thiếu sự đồng đều khi phát triển tại các vị trí. Có công thức 5 phát triển 

nhanh nhất nhưng hệ sợi lại mỏng nhất.  
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Trong môi trường nuôi trồng chứa mùn cưa và cám gạo với tỉ lệ phối trộn khác 

nhau, công thức 84% mùn + 15% cám gạo + 1% CaCO3 cho sự sinh trưởng của 

chủng nấm linh chi Ga-HQ tốt nhất với độ dài hệ sợi trung bình là 4,93 mm/ngày 

và thời gian kín là 35,78 ngày. Riêng công thức tỉ lệ 99% mùn + 1% CaCO3 không 

xuất hiện sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi Ga-HQ  

Trong các môi trường nuôi trồng chứa mùn cưa và bột ngô với tỉ lệ phối trộn khác 

nhau, công thức 84% mùn + 15% bột ngô + 1% CaCO3 thích hợp nhất cho sự sinh 

trưởng và ra quả thể với độ dài hệ sợi trung bình là 4,06mm/ngày và ngày kín bịch 

trung bình là 32,89 ngày.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU KHẢ 

NĂNG TIẾP NHẬN 

Nguyễn 

Minh Hiếu 

Giảng viên 

hướng dẫn 

- Mục đích của đề tài:  

+ Xây dựng được phương pháp chuyển cấu trúc CRISPR/Cas9 chỉnh sửa gen 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

CẤU TRÚC 

CRISPR/CAS9 

CHỈNH SỬA GEN 

GmNAC29 CỦA 

GIỐNG ĐẬU 

TƯƠNG ĐT22 

THÔNG QUA VI 

KHUẨN 

AGROBACTERIUM 

TUMEFACIENS 

1: TS. 

Nguyễn 

Thành Đức 

Giảng viên 

hướng dẫn 

2: PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

GmNAC29 vào giống đậu tương ĐT22 thông qua vi khuẩn A. tumefaciens. 

+ Đánh giá ảnh hưởng nảy mầm hạt, thời gian đồng nuôi cấy, ảnh hưởng của 6-

Benzylaminopurine (BAP) đến khả năng tạo đa chồi, ảnh hưởng của nước dừa đế 

khả năng kéo dài chồi, khả năng ra rễ trên môi trường RM. 

- Phương pháp nghiên cứu:  

+ TN1: Đánh giá khả năng nảy mầm của hạt đậu tương. 

+ TN2: Đánh giá thời gian đồng nuôi cấy. 

+ TN3: Đánh giá khả năng tạo đa chồi. 

+ TN4: Đánh giá khả năng kéo dài chồi. 

+ TN5: Đánh giá khả năng ra rễ và tạo cây hoàn chỉnh. 

+ TN6: Hoàn thiện quy trình chuyển nạp cấu trúc CRISPR/Cas9 cho chỉnh sửa gen 

GmNAC29. 

+ TN7: Tách chiết diện di DNA tổng số cây chỉnh sửa gen T0. 

+ TN8: Phân tích PCR các cây chỉnh sửa gen thế hệ T0. 

- Kết quả nghiên cứu: Xác định được nồng độ thích hợp bổ sung nồng độ NaClO là 

100ml và HCl là 4ml để khử hạt để nảy mầm, thời gian đồng nuôi cấy 5 ngày là 

phù hợp, nồng độ BAP tạo đa chồi là 1,67mg/ml, nồng độ nước dừa kéo dài chồi là 

200ml/L, thời gian ra rễ môi trường RM là 14 ngày, quy trình hoàn chỉnh thu được 

10 cây chỉnh sửa gen và 6 cây còn sống khi ra đất, tất cả các cây chỉnh sửa gen thế 

hệ T0 đều có sự xuất hiện của gen GmNac29, Cas9, gen Bar. 

- Kết luận: Đề tài đã nghiên cứu thành công cấu trúc CRISPR/Cas9 cho chỉnh sửa 
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gen GmNAC29 đã được chuyển nạp vào giống đậu tương ĐT22 và thu nhận được 

các cây thế hệ T0. 

254.  
Đại 

học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của một số điều kiện 

nuôi cấy đến sinh 

trưởng của chủng nấm 

linh chi QN06 thu 

nhập tại Quảng Nam 

Hoàng 

Quang 

Minh 

Ths.Trần 

Đông Anh 

Mục đích: 

Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của chủng nấm linh chi 

QN06 để từng bước đưa vào sản xuất. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy trên môi trường nhân giống cấp I thích hợp 

cho hệ sợi nấm sinh trưởng được tiến hành theo Nguyễn Lân Dũng (2003) và Chen 

(2005). 

- Phương pháp xử lý nguyên liệu theo Đinh Xuân Linh và cs. 2012. 

- Đánh giá độ dày sợi nấm bằng phương pháp chấm điểm. 

Kết luận: 

1. Dịch chiết hữu cơ tốt nhất cho sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi QN06 là 

dịch chiết cám mạch với thời gian hệ sợi mọc kín đĩa chỉ mất 8,44 ngày và độ dài 

hệ sợi trung bình đạt 5,05 mm/ngày. 

2. Nguồn cacbon tối ưu nhất cho sự sinh trưởng của của hệ sợi nấm linh chi QN06 

là đường sucrose với thời gian hệ sợi mọc kín đĩa là 8,61 ngày và độ dài hệ sợi 

trung bình đạt 4,92 mm/ngày. 

3. Nguồn nitrogen tối ưu nhất cho sự sinh trưởng của của hệ sợi nấm linh chi QN06 

là (NH4)2 SO4 với thời gian hệ sợi mọc kín đĩa là 7,22 ngày và độ dài hệ sợi trung 

bình đạt 5,90 mm/ngày. 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

4. Môi trường pH tối ưu nhất cho sự sinh trưởng của của hệ sợi nấm linh chi QN06 

là pH5 với thời gian hệ sợi mọc kín đĩa là 7,22 ngày và độ dài hệ sợi trung bình đạt 

5,90 mm/ngày. 

255.  
Đại 

học 

Phân tićh đa daṇg di 

truyền cây quế bằng 

chi ̉thi ̣ phân tử ADN 

Trần Ngoc̣ 

Anh 

ThS. Tống 

Văn Hải 

Xác điṇh đươc̣ mối quan hê ̣di truyền của các mẫu giống quế thu thâp̣ taị Yên Bái, 

Laṇg Sơn, và Quảng Ninh phuc̣ vu ̣công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cây 

quế. Phân tićh đươc̣ hàm lươṇg Coumarin trong các mẫu giống quế. Chúng tôi sử 

duṇg 2 phương pháp CTAB thông thường và CTAB cải tiến để tách chiết ADN 

tổng số từ lá non với muc̣ đićh để xác điṇh đươc̣ phương pháp nào là tối ưu hơn. 

Kết quả cho thấy ADN đươc̣ chiết tách theo phương pháp CTAB cải tiến cho chất 

lươṇg ADN đảm bảo đươc̣ đô ̣tinh sac̣h và đủ điều kiêṇ để sử duṇg cho các phản 

ứng PCR với mồi chi ̉thi ̣ RAPD. Hàm lươṇg Coumarin của 20 mẫu giống quế đươc̣ 

chia làm 4 nhóm (Yên Bái 1, Yên Bái 2, Laṇg Sơn, Quảng Ninh). Trong đó, các 

mẫu giống quế thuôc̣ nhóm Yên Bái 2 có hàm lươṇg Coumarin cao nhất là 5625.0 

mg/kg, các mẫu giống quế thuôc̣ nhóm Quảng Ninh có hàm lươṇg Coumarin thấp 

nhất là 2569.0 mg/kg. Nhóm quế có hàm lươṇg Coumarin cao nhất rất khó xuất 

khẩu ra nước ngoài vi ̀vâỵ nhóm quế Quảng Ninh cần đươc̣ phát triển và thay thế 

các mẫu giống quế có hàm lươṇg Coumarin cao. Đã chiết tách đươc̣ ADN bằng 2 

phương pháp CTAB cải tiến và thông thường, xác điṇh phương pháp CTAB cải 

tiến cho chất lươṇg ADN tốt đảm bảo cho các phản ứng RAPD-PCR. Từ 12 chi ̉thi ̣ 

RAPB, bằng ky ̃thuâṭ PCR đã nhân các vùng ADN ngẫu nhiên của bô ̣gen 20 mẫu 

giống quế. Hai mươi mẫu giống quế đươc̣ chia thành 4 nhóm giống chińh và đề 
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xuất hướng phát triển cho nghiên cứu này. Phân tićh đươc̣ hàm lươṇg Coumarin 

của các mẫu giống quế và hàm lươṇg Coumarin của nhóm giống quế Quảng Ninh 

thấp nhất. 

256.  
Đại 

học 

Phân lập, tuyển chọn 

chủng vi khuẩn lactic 

có khả năng kháng 

khuẩn và định hướng 

ứng dụng làm giống 

khởi động cho lên 

men 

Tạ Thị 

Ngọc 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương 

Mục đích: Tuyển chọn được chủng vi khuẩn lactic có đặc tính probiotic như khả 

năng kháng khuẩn, sinh acid hữu cơ và có khả năng sống sót ở pH acid dạ dày (pH 

2÷3), định hướng nhằm tạo giống khởi động cho quá trình lên men và bảo quản 

thực phẩm.  

Phương pháp:  

• Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic từ một số sản phẩm lên men truyền 

thống của Việt Nam. 

• Khảo sát khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh và ngộ độc thực phẩm của các 

chủng vi khuẩn lactic. 

- Xác định hoạt tính kháng khuẩn sơ bộ bằng phương pháp cấy chấm điểm. 

- Xác định hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trong môi trường 

thạch. 

• Khảo sát khả năng chịu pH acid dạ dày của các chủng vi khuẩn lactic. 

• Phân loại đến loài dựa trên phương pháp truyền thống và phân tích trình tự gen 

mã hóa vùng 16S rRNA của chủng vi khuẩn lactic tuyển chọn. 

Kết quả: 

• Phân lập, tuyển chọn được 39 chủng vi khuẩn có màu sắc, hình dạng, kích thước 

đa dạng và đặc trưng cho vi khuẩn lactic. Chủ yếu là những khuẩn lạc hình tròn, 
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mép nguyên, bề mặt từ nhẵn bóng lồi đến dẹt, màu từ trắng sữa, trắng đục, trắng 

ngà và trắng trong, tỏa mùi chua của acid và có vòng trong suốt xung quanh khuẩn 

lạc do CaCO3 bị phân giải bởi acid lactic. 

• Số lượng vi khuẩn lactic trong các mẫu nem chua, dưa chua, kim chi dao động 

trong khoảng từ 2,5.105 CFU/g mẫu đến 3,8.107 CFU/g mẫu. 

• Trong 39 chủng phân lập, sàng lọc sơ bộ được 23/39 chủng vi khuẩn lactic thể 

hiện khả năng kháng tất cả 4 chủng kiểm định gây bệnh và ngộ độc thực phẩm; 

1/39 chủng vi khuẩn lactic kháng 3 chủng chủng kiểm định gây bệnh; 4/39 (chiếm 

10,3%) chủng vi khuẩn lactic kháng 1 chủng kiểm định gây bệnh và có 11/39 

chủng vi khuẩn lactic không có khả năng kháng chủng kiểm đinh gây bệnh nào. 

• Từ 24 chủng có khả năng kháng 3 đến 4 chủng vi khuẩn kiểm định gây bệnh, 

tuyển chọn được 5 chủng NQY201, NQY202, NP01, D01, NP02 có hoạt tính 

bacteriocin mạnh. 4 chủng NQY201, NQY202, NP01, NP02 ức chế được chủng 4 

chủng kiểm định: L. monocytogenes ATCC35152, S. aureus ATCC13709, B. 

cereus ATCC11778 và E. coli; chủng D01 ức chế được 3 chủng kiểm định: L. 

monocytogenes ATCC35152, S. aureus ATCC13709 và E. coli, gây bệnh và ngộ 

độc thực phẩm. 

• Chủng NQY202 được phân lập từ nem chua có khả năng sống sót ở pH 2 và pH 3 

đến 3 giờ là cao nhất so với 4 chủng còn lại là NQY201, NP01, NP02 và D01. 

• Tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic là NQY202 có đặc điểm: khuẩn lạc tròn lồi, bề 

mặt nhẵn bóng, mép nguyên, màu trắng sữa, phân giải CaCO3. Tế bào hình que 
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ngắn, đứng đơn, kết đôi hoặc tạo chuỗi. Không di động và không sinh enzyme 

catalase.  

• Chủng NQY202 là loài Lactobacillus plantarum. 

Kết luận:  

• Phân lập được 39 chủng vi khuẩn lactic từ 16 nguồn mẫu khác nhau. 

• Đã tuyển chọn được chủng vi khuẩn lactic là NQY202 từ nem chua có hoạt tính 

bacteriocin mạnh, phổ kháng khuẩn rộng, có khả năng kháng tốt nhất với cả 4 

chủng Escherichia coli, Staphylococcus aureus ATCC13709, Listeria 

monocytogenes ATCC35152 và Bacillus cereus ATCC11778 gây bệnh và ngộ độc 

thực phẩm. Đặc biệt chủng này có đặc tính probiotic như sinh acid mạnh và sống 

sót được ở pH 2 và pH 3. 

• Chủng NQY202 được phân loại đến loài và thuộc loài Lactobacillus plantarum. 

Được đặt tên là Lactobacillus plantarum NQY202. 

257.  
Đại 

học 

Hoàn thiện quy trình 

vi nhân giống Trầu bà 

lá xẻ đột biến 

Hà Thanh 

Tâm 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

Cây Trầu bà lá xẻ đột biến (Monstera deliciosa variegata Thai constellation) là loại 

cây kiểng lá có hình dạng lạ mắt, chúng được du nhập vào Việt Nam trong những 

năm gần đây. Cây khỏe mạnh, có kích thước đa dạng, ít bị sâu bệnh hại, có giá trị 

kinh tế cao và còn có ý nghĩa phong thủy. Cây thường được trồng để làm cây nội 

thất văn phòng. Đề tài này thực hiện nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của các chất điều 

tiết sinh trưởng đến sự nhân chồi, tạo rễ và hình thành cây trong điều kiện in vitro 

và nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây con 

Trầu bà lá xẻ đốm đột biến sau nhân nhanh. 
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Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: 

- Môi trường nền thích hợp với cây là MS + 200mg/L NaH₂PO₄ + 30g/l đường 

saccarose + 4 BA + 7g/L agar, pH = 5,8; chiều cao trung bình là 3,22cm. 

- Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất là MS + 200mg/L NaH₂PO₄ + 100 mg/l axit 

ascorbic + 7g/l agar + 4 BA + 30 g/l saccarose; với số chồi trung bình là 3,06 

chồi/mẫu và chiều cao chồi trung bình 2,89 cm. 

- Môi trường tạo cây hoàn chỉnh tốt nhất là MS + 1,0 mg/l NAA + 7 g/l agar + 30 

g/l sacrose 

- Giá thể ra cây thích hợp ngoài vườn ươm là peat moss + xơ dừa (1:1) với tỷ lệ 

sống là 99%, số lá trung bình đạt 3,70 lá/cây và chiều cao cây trung bình đạt 11,16 

cm. 

258.  
Đại 

học 

Hoàn thiện quy trình 

vi nhân giống cây 

Trầu thủy sinh 

(Echinodorus Iguazu 

2009) 

Phạm 

Phương 

Linh 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

Đối tượng thí nghiệm là cây Trầu thủy sinh, đề tài được thực hiện nhằm tìm ra môi 

trường nhân nhanh in vitro và hệ thống nuôi cấy tối ưu cho cây Trầu thủy sinh, sử 

dụng phương pháp nhân nhanh, phương pháp tạo cây hoàn chỉnh, phương pháp xử 

lí số liệu, Kết quả nghiên cứu và kết luận chính của khóa luận: 

- Môi trường nền thích hợp với cây là MS + 200mg/L NaH₂PO₄ + 30g/l đường 

saccarose + 7g/L agar, pH = 5,8; chiều cao trung bình là 0,69 cm. 

- Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất là MS + 0,5 mg/l TDZ + 0,25 mg/l IBA + 7 

g/l agar + 30 g/l saccarose, pH = 5,8; số chồi trung bình là 7,00 chồi/mẫu và chiều 

cao chồi trung bình 1,26 cm. 

- Môi trường tạo cây hoàn chỉnh tốt nhất : MS + 0,25 mg/l IBA + 7 g/l agar + 30 
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g/l saccarose, pH = 5,8; số rễ trung bình đạt 10,13 rễ/mẫu và chiều dài rễ trung bình 

2,51 cm, tỷ lệ ra rễ trên các công thức chứa IBA và α-NAA đều đạt 100%. 

- Hệ thống nuôi cấy tối ưu nhất là lỏng sục khí, môi trường MS + 0,5 mg/l TDZ + 

0,25 mg/l IBA + 7 g/l agar + 30 g/l saccarose, pH = 5,8; số chồi trung bình là 12,10 

chồi/mẫu và chiều cao chồi trung bình 1,35 cm. 

259.  
Đại 

học 

KHẢO SÁT MỘT SỐ 

ĐẶC ĐIỂM CỦA 

CHỦNG XẠ 

KHUẨN TB25 CÓ 

KHẢ NĂNG 

KHÁNG NẤM 

SCLEROTIUM 

ROLFSII GÂY 

BỆNH THỐI GỐC 

LẠC 

637086 

ThS. Trần 

Thị Đào 

PGS.Ts 

Nguyễn Văn 

Giang 

Sclerotium rolfsii được xem là loại nấm đất gây thiệt hại nghiêm trọng đối với 

nhiều loài cây trồng cạn mà chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu. Hiện nay việc 

nghiên cứu tuyển chọn vi sinh vật kháng nấm Sclerotium rolfsii đang được nhiều 

nhà khoa học quan tâm bởi tính an toàn với sản xuất nông nghiệp và người tiêu 

dùng. Chủng xạ khuẩn TB25 đã được xác định là có khả năng kháng nấm 

Sclerotium rolfsii trong nghiên cứu này tiếp tục được đánh giá có khả năng sinh 

trưởng, phát triển tốt trên môi trường ISP2, ISP3, ISP4; có khả năng sử dụng nguồn 

carbon dextrin là tốt nhất; có khả năng sử dụng cao thịt như là nguồn cung cấp nitơ 

tốt nhất. Chủng xạ khuẩn TB25 vừa có khả năng sinh tổng hợp IAA vừa có khả 

năng phân giải phosphate khó tan, có tiềm năng ứng dụng tốt trong nông nghiệp. 

Mục đích: Xác định một số đặc điểm hữu ích của chủng xạ khuẩn TB25 có khả 

năng đối kháng với nấm gây bệnh thối gốc lạc. Kết luận: Chủng xạ khuẩn TB25 có 

khả năng sinh trưởng rất tốt trên các môi trường nuôi cấy ISP2, ISP3 và ISP4, có 

khả năng sử dụng dextrin như là nguồn carbon tốt nhất cho sinh trưởng, khả năng 

sử dụng cao thịt như là nguồn cung cấp nitơ tốt nhất. Chủng xạ khuẩn TB25 vừa có 

khả năng sinh tổng hợp IAA vừa có khả năng phân giải phosphate khó tan tốt. 
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260.  
Đại 

học 

Tách chiết, đánh giá 

khả năng kháng khuẩn 

gây bệnh từ chủng vi 

khuẩn được phân lập 

từ nem chua Việt 

Nam 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thư 

TS. Nguyễn 

Sỹ Lê 

Thanh; TS. 

Bùi Thị Thu 

Hương 

Tóm tắt báo cáo 

Mục đích của đề tài: Phân lâp̣ chủng Lactobacillus, tách chiết sơ bộ và đánh giá 

khả năng kháng các loại vi khuẩn gây bệnh có trong nem chua 

Nội dung nghiên cứu: 

Phân lập chủng Lactobacillus có trong nem chua 

Đánh giá khả năng kháng khuẩn gây bệnh của Lactobacillus 

Kiểm tra sơ bộ tính chất của hoạt chất kháng khuẩn 

Định danh vi khuẩn Lactobacillus bằng phương pháp sinh học phân tử 

Tách chiết hoạt chất thứ cấp bằng dung môi phân cực 

Tinh sạch sơ bộ protein 

Kết quả nghiên cứu: 

Phân lập được thành công 3 chủng 22A, L1, N1 có khả năng sinh hơp̣ chất kháng 

lại các chủng gây bệnh.  

2. Sau khi điṇh danh bằng gene 16S rRNA, chủng 22A được đặt tên là chủng 

Latiplantibacillus plantarum PMC50- 55 22A , Chủng L1 được đặt tên là chủng 

Bacillus atrophaeus CM1E6 L1. 

3. Chủng N1 sinh ra hợp chất kháng khuẩn có bản chất là peptit và chủng L1, 22A 

sinh ra hợp chất kháng khuẩn có bản chất là hợp chất thứ cấp.  

4. Dịch chiết các chất chuyển hóa thứ cấp được hòa với 1ml DMSO cho thấy trong 

các dung môi khảo sát trên thì dịch chiết Ethyl acetate chứa các chất chuyển hóa 

thứ cấp có hoạt tính cho thấy hoạt tính kháng khuẩn đáng kể chống lại các chủng 
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gây bệnh. 

Kết luận:  

- Các hợp chất kháng khuẩn này có thể là bacteriocin, hydroxy, peroxyde, diacetyl, 

reuterin. Chính các thành phần này đã tạo ra khả năng ức chế các vi khuẩn chỉ thị 

của dịch ly tâm vi khuẩn. 

- Để tăng hiệu suất thu hồi protein đạt cao hơn thì ta nên loại cặn và tiếp tục tăng 

nồng độ muối amoni sunfat lên 60%- 80% 

261.  
Đại 

học 

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH 

GIÁ SỰ SINH 

TRƯỞNG, PHÁT 

TRIỂN, NĂNG 

SUẤT CỦA CHỦNG 

NẤM MỚI TÙNG 

NHUNG 

(MACROCYBE 

CRASSA) TRÊN 

MỘT SỐ MÔI 

TRƯỜNG DINH 

DƯỠNG KHÁC 

NHAU 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

Ngô Xuân 

Nghiễn 

Tên khóa luận: “Bước đầu đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của chủng 

nấm mới tùng nhung (Macrocybe crassa) trên một số môi trường dinh dưỡng nuôi 

trồng khác nhau”. 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Xuân Nghiễn 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến 

Lớp: K63-CNSHP 

Đề tài “Bước đầu đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của chủng nấm mới 

tùng nhung (Macrocybe crassa) trên một số môi trường dinh dưỡng nuôi trồng khác 

nhau” nhằm đánh giá ảnh hưởng sự thay đổi tỷ lệ dinh dưỡng của cám mạch và bột 

ngô trên giá thể mùn cưa keo và sự ảnh hưởng của giá thể tổng hợp (bông thải + 

mùn cưa keo) đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của chủng nấm mới tùng 

nhung (Macrocybe crassa). Qua đó xác định được môi trường thích hợp để góp 

phần hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm tùng nhung M.crassa. 

Kết quả đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của nấm tùng nhung 
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M.crassa cho thấy trong môi trường mùn cưa keo thay đổi tỷ lệ cám mạch cho thấy 

công thức 3 (6% cám mạch) có hệ sợi sinh trưởng tốt nhất và năng suất tốt nhất thể 

hiện ở công thức 2 (3% cám mạch) 

Kết quả đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của nấm tùng nhung 

M.crassa cho thấy trong môi trường mùn cưa keo, khi thay đổi tỷ lệ bột ngô, công 

thức 3 (6% bột ngô) có tốc độ sinh trưởng của hệ sợi cao nhất (1,37 mm/ngày). 

Công thức 9% bột ngô có năng suất (8.14%) cao nhất ở thí nghiệm này. 

Kết quả đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của nấm tùng nhung 

M.crassa cho thấy trong môi trường mùn cưa keo thay đổi tỷ lệ bột ngô và cám 

gạo, công thức thích hợp với sự phát triển hệ sợi của nấm tùng nhung M.crassa là 

CT3 (6% bột ngô + 6% cám mạch) và CT4 (3% bột ngô + 9% cám mạch). Chất 

lượng quả thể và năng suất sinh học ở hai công thức này tương đương nhau và trội 

hơn so với các công thức khác (18,19% và 17,22%). 

Kết quả đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của nấm tùng nhung 

M.crassa cho thấy trong môi trường giá thể tổng hợp, Công thức 1 (17,4% mùn + 

69,6% bông + 6% cám mạch + 6% bột ngô + 1% bột nhẹ) có tốc độ sinh trưởng hệ 

sợi cao nhất. Chỉ có công thức 4 (20% bông + 80% mùn +6% cám mạch + 6% bột 

ngô + 1% bột nhẹ) cho ra quả thể và đạt năng suất cao nhất. 

262.  
Đại 

học 

Phân lập và nghiên 

cứu đặc điểm sinh học 

của nấm gây bệnh 

Đỗ Thuý 

Hiền 

ThS. 

Nguyễn 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích phân lập và nghiêm cứu đặc điểm 

sinh học của nấm gây bệnh dieback trên nho ở một số địa phương Việt Nam. Các 

chúng nấm đã được phân lập từ các mẫu nho có triệu chứng của bệnh dieback, sau 
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dieback trên nho ở 

một số địa phương 

Việt Nam 

Thanh 

Huyền 

đó tái lây nhiễm trên lá, cành và quả nho khỏe mạnh để xác định được chủng nấm 

có khả năng gây bệnh dieback trên nho. Chủng nấm bệnh tuyển chọn được tiếp tục 

nghiên cứu về đặc điểm hình thái, sinh học cũng như các điều kiện ảnh hưởng đến 

sự phát triển của nấm. Chủng nấm này sau đó được định danh bằng phương pháp 

phân tử. 

Từ các mẫu nho có các triệu chứng của bệnh dieback thu thập tại Viện nghiên cứu 

và phát triển cây trồng ở Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội và vườn nho ở Thanh Đặng 

- Minh Hải - Văn Lâm - Hưng Yên, đã phân lập được 3 chủng nấm (CK1, CK2 và 

ĐN). Chủng nấm CK1, CK2 khuẩn lạc dạng sợi mảnh, bông xốp và màu sắc khuẩn 

lạc từ trắng chuyển dần sang đen. Chủng nấm ĐN khuẩn lạc dạng sợi, bông mịn, 

màu sắc khuẩn lạc chuyển dần từ trắng sang xám; tản nấm hình tròn, đường kính 

tản nấm tăng dần theo từng ngày. Các chủng này được thực hiện tái lây nhiễm trên 

thân, lá và quả nho. Kết quả cho thấy, chỉ có chủng nấm CK1 và CK2 khiến cho 

thân, lá và quả nho có những triệu chứng của bệnh dieback; trên thân và lá có triệu 

chứng bệnh rõ nhất. Hơn thế nữa chủng nấm này cũng có những đặc điểm hình thái 

khuẩn lạc giống với nấm Lasiodiplodia theobromae. Vì chủng nấm CK1 và CK2 có 

đặc điểm hình thái và tái nhiễm giống nhau nên chọn chủng nấm (CK1) cho các thí 

nghiệm tiếp. 

Dựa trên các kết quả khảo sát về điều kiện nuôi cấy, cho thấy, chủng nấm CK1 

phát triển tốt nhất trên môi trường PDA, nhiệt độ 30 - 35⁰C, pH 6 - 7. Đồng thời 

chủng nấm này cũng thể hiện khả năng sinh enzyme amylase, protease, cellulase, 
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chitinase, xylanase và pectinase. Qua phương pháp định danh phân tử với cặp mồi 

ITS1/ITS4, chủng nấm CK1 được xác định là Lasiodiplodia theobromae khi so 

sánh trình tự nucleotide với đoạn gen 18S rRNA trên cơ sở dữ liệu NCBI.  

263.  
Đại 

học 

Nghiên cứu chế tạo 

dung dịch sử dụng sản 

xuất bèo hoa dâu hữu 

cơ theo hướng công 

nghiệp 

Nguyễn 

Đức 

Thắng 

GS.TS. 

Nguyễn 

Quang 

Thạch 

Hiện tại hầu hết các hoạt động sản xuất bèo hoa dâu còn manh mún, thực hiện 

ngoài đồng ruộng, thường xuyên sử dụng các loại phân bón hóa học do đó không 

kiểm soát toàn bộ quá trình năng suất chưa cao, bị ảnh hưởng điều kiện thời tiết, 

khí hậu nhiều và một yếu tố nữa là sản phẩm không thể cung cấp làm nguyên liệu 

cho ngành nông nghiệp hữu cơ. Đề tài nghiên cứu được thưc hiện giúp giải quyết 

các vấn đề nêu trên. Sau một thời gian thực hiện đề tài thu được một số kết quả sau 

: 

- Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo thành công dung dịch hưu cơ chuyên dụng nuôi 

bèo hoa dâu với năng suất cao: tốc độ gia tăng sinh khố gần 4 lần trong vòng 7 

ngày, hàm lượng chất khô đạt 9,1%. 

- Xây dựng phương pháp nhân nuôi trong nhà lưới hiệu quả. Nhân nuôi trong các 

bể nuôi trồng chứa dung dịch nuôi trồng tối ưu có thể thu hoạch trong 7 ngày. Vào 

điều kiện mùa hè khi cường độ ánh sáng và nhiệt độ gây ảnh hưởng lớn , sử dụng 

che nắng ở điều kiện 1 lớp lưới với lưới cắt nắng 60% năng suất sẽ có thể đạt được 

khoảng 75% so với điều kiện tối ưu. 

264.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

thủy phân cơ chất của 

xylanase D tái tổ hợp 

Trần Thị 

Hồng 

Nhung 

TS. Đỗ Thị 

Tuyên, 

PGS.TS 

1. Mục đích của đề tài: 

Đánh giá khả năng thủy phân cơ chất từ những phụ phẩm nông nghiệp (lõi ngô, 

cám gạo, bột đậu tương), khảo sát các điều kiện tối ưu cho hoạt động của enzyme 
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từ chủng Pichia 

Pastoris GS115 

Nguyễn 

Thanh Hải 

đạt hàm lượng đường khử cao nhất và góp phần bổ sung vào việc ứng dụng trong 

sản xuất enzyme xylanase. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

2.1. Phương pháp nuôi cấy: 

Chủng P. pastoris tái tổ hợp được nuôi lắc trong môi trường YPG ở 28℃ lắc 200 

rpm qua đêm (16 -18 giờ), sau đó chuyển 1% sang môi trường YP bổ sung 0,5% 

methanol. Tiếp 0,5% (v/v) methanol sau mỗi 24 giờ để cảm ứng biểu hiện xylanase 

D. Sau 120 giờ nuôi, ly tâm 10000 rpm trong 5 phút ở 4℃ thu dịch nổi. 

2.2. Xác định hoạt tính xylanase 

Định tính xylanase: Xylanase được định tính theo phương pháp khuếch tán enzyme 

trên đĩa thạch chứa 0,5% xylan. 

Định lượng xylanase: Xylanase được định lượng theo phương pháp quang phổ theo 

Miller. Độ hấp thụ được đối chiếu với đường chuẩn nồng độ đường xylose để tính 

hàm lượng đường giải phóng tương đương. Từ đó tính ra hoạt tính enzyme. 

2.3. Xác định thủy phân cơ chất 

Dịch enzyme được ủ cùng đệm sodium phosphate, ở các nhiệt độ khác nhau 30, 35, 

40, 45,50, 55 và 65℃ (khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ); trong các thời gian khác 

nhau 2, 4, 6 và 8 giờ (khảo sát ảnh hưởng của thời gian); ở các nồng độ cơ chất 

khác nhau 10, 20, 30, 40 và 50mg (khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ chất); ở các 

nồng độ enzyme khác nhau 3, 4, 6 và 10 U/ml (khảo sát ảnh hưởng của nồng độ cơ 

chất). Độ hấp thụ được đối chiếu với đường chuẩn nồng độ đường xylose để tính 
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hàm lượng đường giải phóng tương đương.  

2.4. Điện di protein trên gel polyacrylamid (SDS-PAGE) 

Điện di protein (mẫu protein từ chủng P.pastoris GS115 không mang gene xlnD và 

mẫu protein từ chủng P.pastoris GS115 pPxlnD) trên gel polyacrylamid được tiến 

hành theo phương pháp điện di biến tính của Laemmli để biết chính xác sự có mặt 

của xylanase D trong dịch nuôi. 

3. Kết quả nghiên cứu: 

Xác định được các điều kiện về ảnh hưởng của nhiệt độ ủ, thời gian ủ, nồng độ cơ 

chất và nồng độ enzyme để đánh giá khả năng thủy phân các cơ chất (lõi ngô, cám 

gạo, bột đậu tương) của xylanase D tái tổ hợp. 

4. Kết luận: 

Chủng P. pastoris GS115/pPXlnD có khả năng sinh tổng hợp xylanase D tái tổ hợp 

trong môi trường YP, cảm ứng 1% methanol. Xylanase tái tổ hợp được thể hiện 

trên điện di SDS-PAGE với trọng lượng phân tử khoảng 35 kDa, hoạt tính xylanase 

D đạt 15,94 IU/mg protein. 

Sau khi khảo sát các điều kiện về nhiệt độ ủ, thời gian ủ, nồng độ cơ chất và nồng 

độ enzyme để đánh giá khả năng thủy phân các cơ chất của xylanase D tái tổ hợp 

cho kết quả ở nhiệt độ ủ 40℃ thời gian ủ 2 giờ với nồng độ cơ chất là 40 mg và 

nồng độ enzyme là 3 U/ml cho lượng đường khử tạo ra của enzyme đạt cao nhất 

(0,73 ± 0,002 μmol/ml đối với lõi ngô, 0,687 ± 0,002 μmol/ml đối với cám gạo và 

0,763 ± 0,003 μmol/ml đối với bột đậu tương). 
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265.  
Đại 

học 

Phân lập, sàng lọc 

chủng Vibrio spp. 

mang gen độc PirA, 

PirB có khả năng gây 

bệnh hoại tử gan tụy 

cấp (AHPND) trên 

tôm thẻ chân trắng thu 

thập tại một số địa 

điểm ở Hải Phòng và 

Nam Định. 

Phạm 

Thùy 

Dương 

TS. Nguyễn 

Thị Nhiên 

Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) hay còn gọi là hội chứng chết sớm (EMS) đã 

và đang trở thành một trong những mối nguy hại nhất đối với nghề nuôi tôm công 

nghiệp khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tác nhân gây bệnh AHPND 

được xác định là do các chủng Vibrio spp. mang plasmid có chứa gen độc PirA và 

PirB gây hoại tử gan tụy cấp. Mục đích của để tài là phân lâp, sàng lọc được các 

chủng vibrio có khả năng mang gen độc PirA, PirB gây bệnh AHPND nhằm cung 

cấp kết quả khoa học phục vụ cho các nghiên cứu sau về cách phòng và chữa bệnh 

AHPND. Kết quả chúng tôi phân lập được 35 chủng từ môi trường TCBS, sau đó 

tiếp tục sàng lọc trên môi trường VCP và định danh sơ bộ bằng kit test sinh hóa 

API 20E, bước đầu xác định được 2 chủng V. parahaemolyticus, 5 chủng V. 

cholerae, 5 chủng V. alginolyticus. 4 chủng được chọn sẽ tiến hành kiểm tra gen 

độc PirA, PirB. Kết quả thí nghiệm thu được 2 chủng V. parahaemolyticus có 

mang cả 2 gen độc PirA và PirB.  

266.  
Đại 

học 

Tối ưu điều kiện sinh 

trưởng và đánh giá 

khả năng phân hủy 

cellulose trong phụ 

phẩm sau thu hoạch 

quả vải của hai chủng 

vi khuẩn DV2.1 và 

EM1 

Hà Doanh 

Nghiệp 

ThS. Trịnh 

Thị Thu 

Thủy 

Hiện nay, diện tích trồng vải trên cả nước năm 2021 vào khoảng trên 74.000 ha, 

sản lương đạt 679.000 tấn. Cùng với thời gian thu hoạch ngắn chỉ khoảng 2 tháng 

(tháng 6 và tháng 7) nên lượng phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải sẽ là rất lớn và 

đặt ra yêu cầu cần phải xứ lý và tận dụng hiệu nguồn sinh khối này một cách hiệu 

quả nhất. Mục đích của đề tài này là nghiên cứu để tối ưu điều kiện sinh trưởng và 

đánh giá khả năng phân hủy cellulose trong phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải 

của hai chủng vi khuẩn DV2.1 và EM1. Các phương pháp xác định hoạt tính 

enzyme của hai chủng vi khuẩn; tối ưu các điều kiện nuôi cấy như môi trường, pH, 
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nhiệt độ nuôi cấy phù hợp nhất cho vi khuẩn có khả năng sản sinh enzyme 

cellulase; xác định hàm lượng chất khô (cellulose, lignin) và đánh giá khả năng 

phân hủy của phế phụ phẩm; đã được sử dụng cho nghiên cứu này. Kết quả cho 

thấy hai chủng vi khuẩn DV 2.1 và EM1 đều có khả năng sinh enzyme cellulase 

với hoạt độ lần lượt là 76,48 U/L và 63,87 U/L. Môi trường mà hai chủng vi khuẩn 

sinh trưởng tốt nhất gồm các thành phần: Saccharose 10(g/L), Casein: 2(g/L), 

KH2PO4: 4(g/L), Na2HPO4: 4(g/L), MgSO4.7H2O: 0,2(g/L), CaCl2.2H2O : 

0,001(g/L), FeSO4.7H2O : 0,004(g/L). Hai chủng vi khuẩn phát triển tối ưu ở điều 

kiện nhiệt độ 45oC, tốc độ lắc 150 vòng/ phút, pH 7,0- 7,5. Sau khi ủ hỗn hợp hai 

vi khuẩn DV 2.1 và EM1 với phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải, khả năng phân 

hủy cellulose đạt 17,00 %, đồng thời khả năng phân hủy lignin đạt 19,77 %. 

267.  
Đại 

học 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến mật độ 

tảo chlorella vulgaris 

trong hệ thống bể 

raceway 

Đoàn Hữu 

Hoàng 

Nguyễn Đức 

Bách 

mục đích: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ tảo c.vulgaris trong hệ thống 

bể raceway. phương pháp : phương pháp nhân giống, phương pháp lưu giữ giống, 

phương pháp xác định tốc độ sinh trưởng, phương pháp xác định mối tương quan 

giữa OD và mật độ tế bào, phương pháp xử lý số liệu. kết quả: môi trường bbm 5n 

đạt mật độ cao nhất OD750= 2,1, mật độ tiếp giống OD750=0,3 tảo phát triển tốt 

nhất, đối với chủng C. vulgaris, cường độ ánh sáng ở giai đoạn mới tiếp giống từ 

10 đến 15 klux, sau đó khi mật độ tảo tăng, cường độ ánh sáng được nâng lên ở 

mức 20 klux là phù hợp để thử nghiệm trong thí nghiệm độ sâu.độ sâu 15 cm là 

phụ hợp để sử dụng trong thí nghiệm tiếp theo.để vừa tối ưu được năng lượng tiêu 

thụ và hiệu quả về mặt thu tảo bằng lưới lọc tốc độ dòng chảy đạt 36 cm/s là phù 
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hợp nhất. 

Kết hợp các điều kiện khảo sát trên, các thông số chính cho nuôi tảo C.vulgaris 

trong bể nuôi raceway ở quy mô pilot, so với môi trường môi trường BBM tốc độ 

sinh trưởng, thời gian đạt mật độ tối đa và mật độ tế bào trong môi trường BBM 5N 

cao hơn vượt trội (OD570 =2,1 so với môi trường BBM 10N là 2,08 và môi trường 

BBM là 2,0) , nhiệt độ trong bể nuôi: 22-27oC, ánh sáng tự nhiên, cường độ < 10 

klux ở giai đoạn mới tiếp giống (OD750 = 0,2) và 20 klux khi mật độ tảo OD750 > 

0,5.  

Với cường độ ánh sáng trung bình từ 20klux, ở độ sâu 10 cm cho năng suất cao 

nhất. Tuy nhiên, trong điều kiện mùa hè, ánh sáng mạnh > 30 klux, độ sâu nuôi 

hiệu quả ở mức 15 cm Trong quá trình nuôi, sử dụng lưới đen để cắt sáng khi 

cường độ ánh sáng vượt ngưỡng 20 klux. 

Tốc độ dòng chảy 36 cm/s là hiệu quả nhất  

Mật độ tiếp giống: C. vulgaris được tiếp giống ở OD750=0,3 

268.  
Đại 

học 

Ảnh hưởng của điều 

kiện nuôi cấy đến sinh 

trưởng của chủng nấm 

linh chi QN04 thu 

thập tại tỉnh Quảng 

Nam 

Đặng Hữu 

Long 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Thùy 

Nấm linh chi là loại nấm dược liệu quý, để tránh hiện tượng thoái hóa giống trong 

sản xuất tôi tiến hành thí nghiệm này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của 

chủng nấm linh chi QN04 thu thập tại Quảng Nam. Kết quả cho thấy:  

Hệ sợi chủng nấm linh chi QN04 trên môi trường nhân giống (MTNG) cấp 1 tối ưu 

ở pH7 với tốc độ mọc trung bình 10,08mm/ngày, nhiệt độ 25oC là 7,83mm/ngày và 

môi trường PGA là 13,50mm/ngày. Ở MTNG cấp 2 tối ưu đạt tốc độ mọc trung 

bình 6,23mm/ngày trên công thức 59% thóc luộc + 40% mùn cưa bồ đề + 1% 
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CaCO3. Cơ chất nuôi trồng tối ưu đạt tốc độ mọc trung bình 4,53mm/ngày trên 

công thức 43% mùn cưa + 43% lõi ngô + 10% cám gạo + 3% bột ngô + 1% 

CaCO3. 

Kết luận: Hệ sợi chủng linh chi QN04 tốt nhất trên MTNG cấp 1 là pH7, 25oC, 

PGA. Ở MTNG cấp 2 tối ưu là công thức 59% thóc luộc + 40% mùn cưa bồ đề + 

1% CaCO3. Cơ chất nuôi trồng tối ưu là 43% mùn cưa + 43% lõi ngô + 10% cám 

gạo + 3% bột ngô + 1% CaCO3. 

269.  
Đại 

học 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến mật độ 

và hình thái của tảo 

xoắn Arthrospira 

platensis 

Đinh Đức 

Nam 

Nguyễn Đức 

Bách 

Sự sinh trưởng của loài vi tảo Arthrospira platensis được thể hiện thông qua tốc độ 

sinh trưởng và mật độ có liên quan trực tiếp đến môi trường và thành phần dinh 

dưỡng trong môi trường nuôi, pH môi trường, nhiệt độ nuôi, mật độ giống, độ đồng 

đều của giống, mức độ nhiễm tạp, cường độ chiếu sáng, chất lượng ánh sáng, tốc 

độ sục khí (tốc độ khuấy trộn), áp suất thẩm thấu, và khả năng lẫn tạp trong quá 

trình nuôi. Thông thường, tỉ lệ tiếp giống càng cao (tức là mật độ tảo ban đầu càng 

lớn) thì hệ số an toàn khi sản xuất cao, thời gian nuôi cho tới khi thu hoạch sẽ được 

rút ngắn. Tỉ lệ tiếp giống, mật độ giống và các yếu tố dinh dưỡng, pH, ánh sáng ảnh 

hưởng đến thời gian nuôi cho tới thời điểm mật độ tốt đa, sản lượng cao nhất và 

những rủi rõ khi nuôi ở quy mô lớn bao như tính ổn định của cả bể nuôi, mức độ 

tạp nhiễm, tốc độ thoái hóa giống. Mục đích của đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến mật độ và hình thái của tảo xoắn Arthrospira platensis.Yêu cầu của đề 

tài là tìm hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ và hình thái của tảo 

Arthrospira platensis. Thử nghiệm thay đổi các yếu tố để biết được ảnh hưởng lên 
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tảo Arthrospira platensis. Kết hợp các điều kiện khảo sát, các thông số chính cho 

nuôi tảo xoắn A. platensis trong bể nuôi raceway, môi trường Zarrouk, nhiệt độ 

trong bể nuôi: 27-30oC, Ánh sáng tự nhiên, cường độ 10-15 klux ở giai đoạn mới 

tiếp giống (OD750 khoảng 0,125) và từ 20-30klux khi mật độ tảo OD750 > 0,4. 

Trong quá trình nuôi, sử dụng lưới đen để cắt sáng khi cường độ ánh sáng vượt 

ngưỡng 40klux.  

Mật độ tiếp giống tảo tốt nhất trong phạm vi 0,2 đến 0,25 đem lại hiệu quả sản xuất 

với thời gian nuôi từ thời điểm tiếp giống đến thời điểm thu khoảng 12 đến 14 

ngày. 

Độ sâu nuôi với cường độ ánh sáng trung bình từ 20 đến 30klux, ở độ sâu 15cm 

cho năng suất cao nhất. Tuy nhiên, trong điều kiện mùa hè, ánh sáng mạnh > 

30klux, độ sâu nuôi hiệu quả ở mức 20cm. 

Tốc độ khuấy, tốc độ guồng quay 20vòng/phút tốc độ dòng chảy đạt 40cm/phút. 

Đây là tốc độ lý tưởng đảm bảo cho tảo đồng đều, khả năng giải phóng O2, tiếp 

nhận khí CO2 trong không khí và đối lưu nhiệt tốt. 

 

 

  

270.  
Đại 

học 

Nghiên cứu nuôi tảo 

xoắn Arthrospira 

Hoàng 

Xuân 

Chung 

PGS.TS.Ngu

yễn Đức 

Bách 

Xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình nhân sinh khối vi tảo 

Arthrospira platensis trong bể bạt HDPE 
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platensis trong hệ 

thống bể bạt HDPE 

271.  
Đại 

học 

Định danh Hermetia 

illucens thu thập 

ngoài tự nhiên và 

trong chăn nuôi ở một 

số địa phương của 

Việt Nam và đánh giá 

khả năng phân hủy 

phế phụ phẩm trong 

trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản của ấu trùng 

ruồi Lính đen 

Phan Thị 

Thùy 

TS. Nguyễn 

Thị Nhiên, 

TS. Trương 

Quang Lâm 

Mục đích: mô tả được đặc điểm hình thái, đặc điểm phân tử của các quần thể ruồi 

lính đen được thu thập ở Sơn La, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Cần Thơ. Đánh giá được hiệu suất phân hủy nguồn thức ăn (trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản) của ấu trùng ruồi lính đen. 

Phương pháp: phương pháp mô tả hình thái học, phương pháp sinh học phân tử, 

phương pháp đánh giá bằng thực nghiệm, phương pháp xử lý số liệu. 

Kết quả: Hình thái của ruồi lính đen được mô tả thông qua các đặc điểm của pha: 

trưởng thành, trứng, ấu trùng, nhộng. 

Thu được kết quả giải trình tự và xây dựng được cây phả hệ 

Ấu trùng ruồi lính đen có khả năng phân hủy phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy 

sản. 

Kết luận: Qua việc thu thập, định danh, chúng em đã chỉ ra tên La tinh là Hermetia 

illucens Linnaeus, 1758 và có cùng nguồn gốc với các chủng ruồi của Malaysia, 

Singapo, Hàn Quốc. 

Qua việc phân tích, giải trình tự gene và phân tích qua ngân hàng Genbank từ đoạn 

gene cox1 của 6 mẫu tại 6 địa phương kết luận được ruồi lính đen thu thập tại Việt 

Nam chia làm 3 nhóm di truyền, trong đó 2 nhóm được xác định thuộc Palaearctic 

và Oriental theo hệ thống phân định của Ståhls et el. (2020) và một chủng chưa xác 

định nên nhóm nghiên cứu đang tiếp tục thu mẫu để khẳng định. 
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Ấu trùng ruồi lính đen có khả năng phân hủy ba loại chất nền được thử nghiệm: 

chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, chế biến thủy sản. Trong đó khả năng 

phân hủy của ấu trùng ruồi lính đen trên chất nền chất thải chăn nuôi là nhận định 

tốt nhất. 

272.  
Đại 

học 

Nghiên cứu điều kiện 

nuôi cấy thích hợp 

của chủng vi khuẩn 

Bacillus sp. H14 có 

khả năng đối kháng 

với nấm Sclerotium 

Rolfsii gây bệnh thối 

gốc lạc 

Trần Thị 

Hương 

Ths. Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Bệnh thối gốc lạc do nấm Sclerotium rolfsii gây ra là một trong những bệnh hại cây 

trồng ảnh hưởng lớn đến năng suất cây lạc. Hiện nay, việc dùng thuốc hóa học là 

một trong những biện pháp thường hay sử dụng, tuy nhiên lại gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái vi sinh vật sống trong đất và gây mất cân 

bằng sinh học. Do vậy, việc nghiên cứu và áp dụng chế phẩm sinh học trong phòng 

trừ bệnh hại trên cây trồng là thực sự cần thiết. Với mục đích tìm ra điều kiện nuôi 

cấy thấy hợp để có thể làm tăng hiệu quả kháng nấm bệnh thối gốc lạc, đề tài 

“Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp của chủng vi khuẩn Bacillus sp. H14 có 

khả năng đối kháng nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc lạc” được thực hiện 

và kết quả cho thấy:  

Chủng Bacillus sp. H14 được nuôi cấy trên môi trường LB, pH 7 ở 30ºC trong 48 

giờ với nguồn carbon và nitơ lần lượt là cao nấm men và ure thì thể hiện hiệu quả 

kháng nấm bệnh S. rolfsii mạnh nhất. Tỷ lệ dịch khuẩn được bổ sung phù hợp cho 

các thử nghiệm đối kháng nấm nghiên cứu là 4%. Ngoài ra, chủng Bacillus sp. H14 

cũng có khả năng sinh IAA và phân giải phosphate khó tan với hàm lượng lần lượt 

là 10,49 ± 0,8 µg/ml và 8,69 ± 0,6 µg/ml. 
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273.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

BỆNH THÁN THƯ 

HOA HỒNG DO 

NẤM 

COLLETOTRICHU

M SPP. GÂY RA VÀ 

THỬ NGHIỆM BIỆN 

PHÁP PHÒNG TRỪ 

BẰNG NẤM ĐỐI 

KHÁNG 

Đặng Văn 

Thắng 

TS.Nguyễn 

Thanh Hảo 

Phân lập, định danh mẫu nấm gây bệnh than thư hoa hồng dựa vào mô tả đặc điểm 

hình thái trên môi trường chọn lọc,Xác định một số đặc điểm sinh học của mẫu 

nấm Colletotrichum spp. đã phân lập,Thử nghiệm biện pháp phòng trừ nấm 

Colletotrichum spp. bằng nấm đối kháng (Chaetomium globosum, Trichoderma 

asperellum) trong điều kiện in vitro. 

274.  
Đại 

học 

Nghiên cứu khả năng 

thủy phân các cơ chất 

lõi ngô, cám gạo, bột 

đậu tương bằng 

xylanase A tái tổ hợp. 

Nguyễn 

Thị Thu 

Bắc 

TS. Đỗ Thị 

Tuyên, 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích của đề tài: 

Xác định được các điều kiện thích hợp nhất về nhiệt độ ủ, thời gian ủ, nồng độ cơ 

chất, nồng độ enzyme để thủy phân các cơ chất lõi ngô, cám gạo, bột đậu tương 

bằng xylanase A tái tổ hợp.  

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nuôi cấy Pichia pastoris GS115, phương 

pháp định tính xylanase, phương pháp định lượng xylanase, phương pháp xác định 

hàm lượng protein, phương pháp điện di protein trên gel polyacrylamid ( SDS- 

PAGE), phương pháp đánh giá khả năng thủy phân của xylanse A tái tổ hợp, 

phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả nghiên cứu: 

1. Nuôi biểu hiện chủng tái tổ hợp sinh tổng hợp xylanase: Tiến hành xác định hoạt 
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độ bằng phương pháp quang phổ theo Miller (1959) kết quả thu được hoạt tính đạt 

5,023  0,003 IU/ml và đo hàm lượng protein theo Bradford đạt 0,243 ± 0,017 

mg/ml. Dịch ngoại bào chủng tái tổ hợp có một băng protein với kích thước 35 kDa 

xuất hiện khác với chủng Pichia pastoris GS115 không mang gene xylanase A. 

2. Đánh giá khả năng các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thủy phân các cơ chất của 

xylanase A tái tổ hợp: Ở nhiệt độ ủ 40℃ thời gian ủ 2 giờ với nồng độ cơ chất là 

40 mg và nồng độ enzyme là 3 U/ml thì cho lượng đường khử tạo ra của enzyme là 

cao nhất: 0,769± 0,004 μmol/ml, 0,737 ± 0,007 μmol/ml, 0,800 ± 0,009 μmol/ml 

lần lượt của các cơ chất lõi ngô, cám gạo đậu tương. 

Kết luận: 

1. Chủng P. pastoris GS115/pPXlnA có khả năng sinh tổng hợp xylanase A tái tổ 

hợp được lên men trong môi trường YP, cảm ứng 1% methanol sau 120 giờ. 

Xylanase tái tổ hợp được thể hiện trên điện di SDS-PAGE với trọng lượng phân tử 

khoảng 35 kDa, thu được hoạt tính của xylanase A là 5,023  0,003 IU/ml. 

2. Sau khi khảo sát các điều là nhiệt độ ủ, thời gian ủ, nồng độ cơ chất, nồng độ 

enzyme để đánh giá khả năng thủy phân các cơ chất của xylanase A tái tổ hợp cho 

kết quả ở nhiệt độ ủ 40℃ thời gian ủ 2 giờ với nồng độ cơ chất là 40 mg và nồng 

độ enzyme là 3 U/ml thì cho lượng đường khử tạo ra của enzyme là cao nhất 

(0,769± 0,004 μmol/ml, 0,737 ± 0,007 μmol/ml, 0,800 ± 0,009 μmol/ml) lần lượt 

của các cơ chất lõi ngô, cám gạo đậu tương). 
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275.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

thủy phân cơ chất của 

enzyme xylanase B tái 

tổ hợp 

Dương 

Bảo Nhi 

TS. Đỗ Thị 

Tuyên; TS. 

Nguyễn 

Thanh Hảo 

Mục đích của đề tài: 

Nuôi cấy, hoạt hóa chủng Pichia pastoris.GS115/pPXlnB tái tổ hợp Thu được 

enzyme thô có hoạt tính cao. 

Đánh giá khả năng thủy phân cơ chất của enzyme xylanase B tái tổ hợp dưới tác 

động của các yếu tố: nồng độ enzyme, thời gian xúc tác, nhiệt độ xúc tác, nồng độ 

cơ chất khác nhau. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Nuôi biểu hiện vi sinh vật sinh tổng hợp xylanase 

- Xác định hoạt tính enzyme bằng phương pháp khuyếch tán đĩa thạch 

- Xác định hàm lượng protein bằng phương pháp Bradford 

- Định lượng xylanase theo phương pháp quang phổ của Miller 

- Điện di SDS-PAGE 

Kết quả nghiên cứu: 

Chủng Pichia pastoris.GS115/pPXlnB tái tổ hợp được nuôi cấy và hoạt hóa thành 

công. Enzyme thô thu được có hoạt tính cao nhất sau 24 giờ cảm ứng. 

Dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố thời gian, nhiệt độ xúc tác, nồng độ enzyme, 

nồng độ cơ chất thì lượng đường khử tạo ra khi thủy phân cơ chất bột bã mía là cao 

nhất và cũng có hiệu quả kinh tế nhất. 

Kết luận: 

Nghiên cứu đã xác định được thời gian cảm ứng cũng như loại môi trường để có 

thể thu được enzyme thô có hoạt tính tương đối khả quan, mang lại giá trị kinh tế 
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hơn một số enzyme xylanase thu được từ các chủng tái tổ hợp khác. 

Các yếu tố ảnh hưởng có thể là tác nhân giúp cho enzyme hoạt động mạnh hơn khi 

được tối ưu và có tiềm năng phát triển ở quy mô công nghiệp. 

276.  
Đại 

học 

Nghiên cứu chiết tách 

các hoạt chất kháng 

khuẩn từ dịch chiết 

cây Sim, Ổi và Ngải 

cứu 

Bùi Thị 

Khánh Ly 

PGS.TS. Vũ 

Văn Hạnh, 

ThS. Tống 

Văn Hải 

BẢN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Tên khóa luận: Nghiên cứu chiết tách các hoạt chất kháng khuẩn từ dịch chiết cây 

Sim, Ổi và Ngải cứu.  

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, ThS. Tống Văn Hải 

Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Khánh Ly 

Lớp: K63CNSHA Khóa: 63 

Tóm tắt báo cáo 

Mục đích của đề tài: 

Đánh giá được khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh kiểm định của một số loại dịch 

chiết từ lá cây sim, ổi, ngải cứu và một số chủng lợi khuẩn phân lập nhằm định 

hướng ứng dụng trong sản xuất các hợp chất kháng vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là 

vi khuẩn đề kháng kháng sinh. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp chiết tách các hợp chất kháng khuẩn từ thực vật 

+ Chiết tách bằng dung môi nước (CT1) 

+ Chiết tách trong nước và đun sôi (CT2) 

+ Chiết tách bằng dung môi ethanol (CT3 

- Chiết tách bằng phương pháp lên men với các chủng lợi khuẩn 
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+ Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn 

+ Định danh chủng vi sinh vật chọn lọc có khả năng sinh tổng hợp bacteriocin 

+ Lên men dịch chiết thực vật với một số chủng lợi khuẩn chọn lọc (CT4) 

+ Lên men dịch chiết thực vật với một số chủng lợi khuẩn khác (CT4) 

- Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả nghiên cứu: 

- Phương pháp chiết tách các hợp chất kháng khuẩn từ thực vật 

Khả năng ức chế vi khuẩn kiểm định ở nồng độ 100 mg/ml, các chiết suất từ dịch 

chiết lá sim, lá ổi đều có khả năng ức chế 3 chủng vi khuẩn gây bệnh (V. harveyi, 

V. parahaemolyticus, S. aureus) cao nhất là dịch chiết ethanol của lá ổi lần lượt là 

19mm, 17mm, 17mm và 12mm đối với vi khuẩn Aeromonas. 

- Chiết tách bằng phương pháp lên men với các chủng lợi khuẩn 

Tiến hành chọn lọc và định danh các chủng lợi khuẩn: chủng Nem4 có quan hệ họ 

hàng gần gũi với loài Bacillus subtilis strain JRX-YJF1, chủng Nem7 có quan hệ 

họ hàng gần gũi với loài Bacillus subtilis strain MS00903, chủng Chao7 có quan hệ 

họ hàng gần gũi với loài Bacillus velezensis. 

Kết quả thử nghiệm đánh giá khả năng ức chế các chủng vi khuẩn kiểm định của tổ 

hợp dịch chiết lá ổi và lá sim lên men với 3 chủng lợi khuẩn cho thấy ở nồng độ 

100mg/ml, dịch lá ổi lên men ở CT4 tổ hợp ÔN4C7 cho đường kính vòng kháng 

khuẩn cao nhất lần lượt là 14mm, 11mm và 12mm với vi khuẩn S. aureus, lớn hơn 

đối chứng là dịch chiết lá ổi (14>10, 11>10, 12>11). Tổ hợp SimN4 ở ngày lên 
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men thứ 4 (cho vòng ức chế vi khuẩn V. parahaemolyticus: 12mm; S. aureus: 

16mm). Tổ hợp S+ÔN7C7 ở ngày lên men thứ 3 (cho vòng ức chế vi khuẩn V. 

harveyi: 17mm; S. aureus: 11mm. Ở CT5 tổ hợp dịch chiết lá ổi với vi khuẩn 

TR34, dịch chiết lá sim với vi khuẩn TR34 cho vòng kháng khuẩn cao nhất là 

24mm > đối chứng là dịch chiết lá ổi và lá sim lần lượt là 24>12. 

Kết luận 

Khả năng kháng khuẩn của từng loại dịch chiết (Sim, ổi, ngải cứu), từng phương 

pháp chiết khác nhau 

Dịch chiết lá ở CT3 cho khả năng kháng khuẩn tốt nhất cho đường kính vòng 

kháng khuẩn với V. harveyi, V. parahaemolyticus, S.aureus, Aeromonas lần lượt là 

19, 17, 17, 12 mm. 

Ngoài ra mẫu dịch chiết lá ổi lên men với chủng TR33 và TR34 ở CT5 cho đường 

kính vòng kháng khuẩn tốt với vi khuẩn V. harveyi, V. parahaemolyticus lần lượt 

là TR33 (20, 18mm), TR33 (21, 24mm). 

Định tính, định danh 3 chủng Chao7, Nem7, Nem4. Trong đó chủng Nem4 có quan 

hệ gần gũi với Bacillus subtilis strain JRX-YJF1. Nem7 có quan hệ gần gũi với 

Bacillus subtilis strain MS00903. Chao7 có quan hệ gần gũi với Bacillus 

velezensis. 

277.  
Đại 

học 

Hoàn thiện quy trình 

nhân nhanh giống 

Thạch hộc rỉ sắt 

Đào Đình 

Hoàng 

TS. Phạm 

Phú Long, 

TS. Nguyễn 

1. Mục đích của đề tài 

Đề tài này được thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình nhân nhanh giống Thạch hộc 

rỉ sắt (Dendrobium officinale Kimura et Migo) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế 
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(Dendrobium 

officinale Kimura et 

Migo) bằng phương 

pháp nuôi cấy mô tế 

bào thực vật 

Thị Thuý 

Hạnh 

bào thực vật, giúp nâng cao hệ số nhân giống, chọn ra được các yếu tố thích hợp 

cho sự sinh trưởng và phát triển của Thạch hộc rỉ sắt. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nuôi cấy mô in vitro cây Thạch hộc rỉ sắt 

Phương pháp xử lý số liệu 

3. Kết quả nghiên cứu 

Tạo callus từ vật liệu thân cây ban đầu: Môi trường MS có bổ sung 1,0 ppm 6-BA 

giúp thúc đẩy tối ưu quá trình tạo chồi với tỉ lệ tạo chồi là 93,83%. 

Nhân nhanh PLBs: Môi trường MS có bổ sung 0,5 ppm 6-BA giúp thúc đẩy tối ưu 

quá trình nhân nhanh PLBs với hệ số nhân PLBs là 9,29. 

Tái sinh chồi từ PLBs: Môi trường MS có bổ sung 0,8 ppm 6-BA giúp thúc đẩy tối 

ưu quá trình tái sinh chồi từ PLBs với số chồi là 13,67 chồi và độ dài chồi là 0,96 

cm. 

Sinh trưởng và phát triển chồi: Môi trường MS có bổ sung 1,2 ppm 6-BA và 0,3 

ppm α-NAA giúp thúc đẩy tối ưu quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi với 

chiều dài thân là 1,68 cm và khối lượng cây là 0,51 g. 

Tạo rễ: Môi trường MS có bổ sung 0,7 ppm α-NAA và 0,5 ppm 6-BA giúp thúc 

đẩy tối ưu quá trình tạo rễ của cây Thạch hộc rỉ sắt với số lượng rễ trên cây là 4,56 

rễ và chiều dài rễ là 0,578 cm. 

Sinh trưởng và phát triển ngoài vườn ươm: Thạch hộc rỉ sắt phát triển tốt trong giá 

thể xơ dừa + vỏ thông với tỉ lệ sống là 83,33% và chiều cao cây là 3,12 cm. 
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4. Kết luận 

Hoàn thiện quy trình nhân nhanh giống Thạch hộc rỉ sắt (Dendrobium officinale 

Kimura et Migo) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật bao gồm: Tạo 

callus từ vật liệu thân cây ban đầu bằng môi trường MS có bổ sung 1,0 ppm 6-BA 

trong 30 ngày; nhân nhanh PLBs bằng môi trường MS có bổ sung 0,5 ppm 6-BA 

trong 20 ngày; tái sinh chồi từ PLBs bằng môi trường MS có bổ sung 0,8 ppm 6-

BA trong 20 ngày; sinh trưởng và phát triển chồi bằng môi trường MS có bổ sung 

1,2 ppm 6-BA và 0,3 ppm α-NAA trong 30 ngày; Tạo rễ bằng môi trường MS có 

bổ sung 0,7 ppm α-NAA và 0,5 ppm 6-BA và ra vườn ươm bằng giá thể xơ dừa + 

vỏ thông. 

278.  
Đại 

học 

Ảnh hưởng của các 

chất điều tiết sinh 

trưởng thực vật 6-BA 

và α-NAA trong nuôi 

cấy mô lan kim tuyến 

(Anoectochilus 

setaceus Blume) 

Trần Thị 

Lan Anh 

TS. Phạm 

Phú Long, 

TS. Nguyễn 

Thị Thúy 

Hạnh 

1. Mục đích của đề tài 

Đề tài này được thực hiện nhằm đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các chất 

điều tiết sinh trưởng 6-BA và α-NAA đến sinh trưởng và phát triển của lan kim 

tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Từ đó nhằm 

nâng cao hệ số nhân giống, góp phần bảo vệ loài dược liệu quý hiếm này khỏi nguy 

cơ bị tuyệt chủng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nuôi cấy in vitro cây lan kim tuyến 

- Phương pháp xử lý số liệu 

3. Kết quả nghiên cứu 

Môi trường ½ MS với nồng độ 1.0 ppm 6-BA là môi trường tối ưu cho cảm ứng 
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tạo PLBs từ thân với tỉ lệ sống là 97.14% và tỉ lệ tạo PLBs mới là 94.28%. 

Môi trường MS với nồng độ 0.5 ppm 6-BA là môi trường tối ưu cho việc nhân 

nhanh PLBs với hệ số nhân nhanh lớn nhất đạt trung bình 13.00 PLBs/lọ và trọng 

lượng là 0.064 g. 

Môi trường MS với nồng độ 0.8 ppm 6-BA cho số lượng thể chồi tái sinh cao nhất 

với 13.40 chồi và trọng lượng chồi cao nhất là 0.18 g. 

Môi trường MS với nồng độ 0.8 ppm 6-BA và 0.3 ppm α-NAA là môi trường tối 

ưu, cho chiều dài thân là 1.86 cm, trọng lượng là 0.68 g. 

Môi trường MS với nồng độ 6-BA là 0.5 ppm và 1.0 ppm α-NAA là môi trường tối 

ưu, số rễ trung bình cao nhất là 3.60 rễ/cây và chiều dài rễ trung bình lớn nhất là 

1.96 cm, chiều dài thân là 5.22 cm. 

Sử dụng giá thể vụn thông + xơ dừa theo tỉ lệ 1:1 cho tỉ lệ sống cao sau 30 ngày 

theo dõi là 89.80%, chiều cao cây trung bình là 6.63 cm, chiều dài lá là 1.90 cm và 

chiều rộng lá là 1.01 cm. 

4. Kết luận 

Phương pháp nuôi cấy mô lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) ở giai 

đoạn tạo PLBs từ vật liệu ban đầu môi trường ½ MS với nồng độ 1.0 ppm 6-BA là 

môi trường tối ưu. Môi trường MS với nồng độ 0.5 ppm 6-BA là môi trường tối ưu 

cho việc nhân nhanh PLBs. Môi trường MS với nồng độ 0.8 ppm 6-BA cho số 

lượng thể chồi tái sinh cao nhất. Môi trường MS với nồng độ 0.8 ppm 6-BA và 0.3 

ppm α-NAA là môi trường tối ưu để cây sinh trưởng phát triển. Môi trường MS với 
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nồng độ 6-BA là 0.5 ppm và 1.0 ppm α-NAA là môi trường tối ưu tạo cây hoàn 

chỉnh. Sử dụng giá thể vụn thông + xơ dừa theo tỉ lệ 1:1 cho tỉ lệ sống cao sau 30 

ngày theo dõi. 

279.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số yếu 

tố đến nhân giống in 

vitro hoa đồng tiền 

lùn (Gerbera Jameanii 

Bolus) 

Tạ Ngọc 

Mai 

TS. Bùi Thị 

Thu Hương, 

PGS. TS. 

Đồng Huy 

Giới 

Đồng tiền (Gerbera Jamesonii Bolus) là một loại hoa có sản lượng và giá trị cao, ở 

điều kiện thích hợp có thể ra hoa quanh năm, tỉ lệ cành cắt và tỉ lệ hoa thương 

phẩm (có chất lượng tốt) cao, hình dáng hoa cân đối, hài hòa, giá trị thẩm mĩ cao, 

tươi lâu, là một trong 10 loại hoa được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, 

đồng tiền lùn là một trong những loại hoa phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện 

nay. Chính vì thế, việc tuyển chọn giống chất lượng, nhân giống và nghiên cứu cải 

thiện chất lượng hoa đồng tiền là rất cần thiết. Ngày nay phương pháp nuôi cấy mô 

đã đóng góp những kết quả to lớn để nhân giống cây trồng. Do đó, việc tiến hành 

nghiên cứu nhân giống in vitro cần được tiến hành nghiên cứu trên cây hoa đồng 

tiền lùn. Vì vậy đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến nhân giống in 

vitro hoa đồng tiền lùn (Gerbera Jamesonii Bolus.)” được thực hiện nhằm xác định 

được môi trường thích hợp cho nhân giống in vitro cây hoa đồng tiền lùn. 

Kết quả cho thấy, môi trường nhân nhanh MS + 30 g/l saccarose + 6,8 g/l agar + 

0,5 mg/l BA, pH = 5,8 cho hệ số nhân chồi đạt 7,31 chồi/mẫu; khi nuôi cấy trên 

môi trường MS + 30 g/l saccarose + 6,8 g/l agar + 0,5 mg/l BA + 75 ml/l nước dừa, 

pH = 5,8 cho hệ số nhân chồi đạt 11,11 chồi/mẫu, chiều cao chồi đạt 4,6 cm là tối 

ưu. Ở giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh, môi trường ra rễ tốt nhất là MS + 30g/l 

saccarose + 6,8 g/l agar + 0,2 mg/l IBA, pH = 5,8 có số rễ trung bình là 7,35 rễ/cây 
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và chiều dài rễ đạt 4,47 cm. Giá thể thích hợp để trồng cây con ngoài vườn ươm là 

đất + cát + trấu hun (1:1:1) với tỉ lệ cây sống là 86,66%, có số lá trung bình là 5,24 

lá/cây và chiều cao cây là 7,9 cm. 

280.  
Đại 

học 

Khảo sát tác dụng ức 

chế enzyme α-

amylase và α-

glucosidase của cây 

sài đất ba thuỳ 

wedelia trilobata 

Phạm Thị 

Thu 

Phương 

TS. Nguyễn 

Thanh Hảo 

và PGS.TS 

Nguyễn 

Tiến Đạt 

Mục đích để tìm ra các hợp chất có trong cao chiết cây Sài đất ba thuỳ. Từ đó, sử 

dụng các hợp chất này để tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng 

độ mẫu thí nghiệm đến sự ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase . Từ đó so 

sánh với chất đối chứng là Acarbose, một loại thuốc được sử dụng phổ biến trong 

điều trị bệnh tiểu đường. Phương pháp khảo sát hoạt tính enzyme α-amylase dựa 

vào phản ứng màu giữa đường khử tạo thành với thuốc thử DNSA và α-glucosidase 

dựa vào lượng glucose sinh ra tỉ lệ với p-nitrophenol và hấp thu trong ánh sáng 

nhìn thấy được. Kết quả là các hợp chất tìm thấy trong cây sài đất ba thuỳ đều có 

hoạt tính sinh học khá tốt. Việc ức chế 2 enzyme ở các dải nồng độ khác nhau cho 

thấy hoạt tính ức chế tăng dần tỉ lệ thuận với nồng độ. Thậm chí có mẫu thí nghiệm 

mang lại khả năng ức chế cao hơn so với chất đối chứng. 

281.  
Đại 

học 

Khảo sát ảnh hưởng 

của một số điều kiện 

nuôi cấy đến sinh 

trưởng và phát triển 

của chủng nấm mộc 

nhĩ trắng (AUT) 

Nguyễn 

Văn Mạnh 

Nguyễn Thị 

Luyện . Trần 

Đông Anh 

BẢN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

Tên khóa luận: “Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng 

và phát triển của chủng nấm mộc nhĩ trắng (AUT)” 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Đông Anh & Ths. Nguyễn Thị Luyện 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Mạnh 

Lớp: K63CNSHP Khóa 63 
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1. Mục đích 

Khảo sát, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm mộc nhĩ 

trắng(AUT) trên các môi trường khác nhau, từ đó chọn ra môi trường thích hợp 

nhất cho sinh trưởng, phát triển của hệ sợi nấm sò. 

Nghiên cứu về dược liệu của nấm 

2. Phương pháp nghiên cứu 

• Phương pháp nghiên cứu đánh giá hệ sợi và quả thể được tiến hành theo Lê Xuân 

Thám (2010).  

• Phương pháp xử lí nguyên liệu và nuôi trồng được tiến hành theo Đinh Xuân Linh 

và cs (2012). 

• Kết quả nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần 

mềm Excel 2010 và phầm mềm IRRISTAT 5.0 

3. Kết quả nghiên cứu và kết luận 

1) Trên môi trường PA có bổ sung các nguồn cacbon khác nhau, kết quả đã cho 

thấy chủng nấm AUT phát trển tốt nhất trên môi trường có bổ sung 21g và 22g dex 

trin với hệ sợi dày, trắng mượt, tốc độ hệ sợi nhanh nhất, đạt 4,89mm/ ngày.  

2) Trên môi trường PDA có bổ sung các nguồn nito khác nhau, kết quả đã cho thấy 

chủng nấm sò phát triển tốt nhất trên môi trường có bổ sung 5g Cao nấm men với 

hệ sợi dày, đồng đều trắng mượt, tốc độ hệ sợi nhanh nhất, đạt 6,49mm/ ngày.  

 

3 )Trên thí nghiệm nuôi trồng thìCT 94% Mùn cưa + 5% Cám ngô+1% bột nhẹ là 
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tốt nhất  

4. Kiến nghị 

Đây là một loài có giá trị nghiên cứu cao, loài này không phổ biến ở trong nước 

nên nghiên cứu nó sẽ giúp làm đa dạng về các loài nấm lớn ở nước ta và tìm hiểu 

thêm được về giá trị dinh dưỡng cũng như là giá trị dược liệu của loài này.  

282.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của môi trường 

dinh dưỡng đến hàm 

lượng adenosine và 

cordycepin ở nấm 

đông trùng hạ thảo 

Cordyceps militaris 

Vũ Thị 

Huyền 

PGS. TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

Mục tiêu: Thử nghiệm môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, tăng hàm lượng 

adenosine và cordycepin ở nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris,  

Phương pháp: Ảnh hưởng của tảo xoắn Spirulina đến sinh trưởng của nấm đông 

trùng hạ thảo Cordyceps militaris NBRC 9787.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng pepton và tảo tươi Spirulina đến sinh trưởng 

của nấm đông trùng hạ Cordyceps militaris NBRC 9787 

Nghiên cứu ảnh hưởng của pepton đến sinh trưởng của nấm đông trùng hạ thảo 

Cordyceps militaris NBRC 9787 

Phương pháp xác định tương đối hàm lượng có dẫn xuất adenosine bằng phương 

pháp đo quang phổ 

Kết quả: Công thức 1 (30 g/l tảo tươi) có tác động nhiều nhất tăng hàm lượng hoạt 

chất adenosine và cordycepin, tiếp theo là công thức 3 (20 g/l tảo tươi + 10 g/l 

pepton), 2 (15 g/l tảo tươi + 15 g/l pepton). Thời gian hình thành thể quả, kích 

thước của công thức bổ sung 30 g/l tảo tươi nhanh hơn so với các môi trường còn 

lại khoảng 10-15 ngày. Kết quả cho thấy ở bước sóng 260 nm công thức 1 (30 g/l 

tảo tươi) là cao nhất nên ở công thức bổ sung 30 g/l tảo xoắn Spirulina dạng tươi có 
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ảnh hưởng đến hàm lượng hoạt chất adenosine và cordycepin là cao nhất, thấp nhất 

là công thức 5 (30 g/l pepton). 

Kết luận: Tìm ra được môi trường bổ sung tảo xoắn Spirulina cho hàm lượng 

adenosine và cordycepin cao hơn các môi trường còn lại 

283.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của môi trường 

dinh dưỡng đến hàm 

lượng adenosine và 

cordycepin ở nấm 

đông trùng hạ thảo 

Cordyceps militaris 

Vũ Thị 

Huyền 

PGS. TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

Mục đích của đề tài: 

Thử nghiệm môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, tăng hàm lượng adenosine và 

cordycepin ở nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris 

Phương pháp nghiên cứu: 

Thí nghiệm 1 : Ảnh hưởng của tảo xoắn Spirulina đến sinh trưởng của nấm đông 

trùng hạ thảo Cordyceps militaris NBRC 9787. Công thức 1: Bổ sung 30 g/l tảo 

tươi 

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng pepton và tảo tươi Spirulina 

đến sinh trưởng của nấm đông trùng hạ Cordyceps militaris NBRC 9787. Công 

thức 2: Bổ sung 15 g/l tảo tươi + 15 g/l pepton, công thức 3: bổ sung20 g/l tảo tươi 

+10 g/l pepton, công thức 4: bổ sung 10 g/l tảo + 20 g/l pepton.  

Thí Nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của pepton đến sinh trưởng của nấm đông 

trùng hạ thảo Cordyceps militaris NBRC 9787. Công thức 5: Bổ sung 30 g/l pepton 

Phương pháp xác định tương đối hàm lượng có dẫn xuất adenosine bằng phương 

pháp đo quang phổ 

Kết quả nghiên cứu: 

Công thức 1 (30 g/l tảo tươi) có tác động nhiều nhất tăng hàm lượng hoạt chất 
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adenosine và cordycepin, tiếp theo là công thức 3 (20 g/l tảo tươi + 10 g/l pepton), 

2 (15 g/l tảo tươi + 15 g/l pepton). Thời gian hình thành thể quả, kích thước của 

công thức bổ sung 30 g/l tảo tươi nhanh hơn so với các môi trường còn lại khoảng 

10-15 ngày. Kết quả cho thấy ở bước sóng 260 nm công thức 1 (30 g/l tảo tươi) là 

cao nhất nên ở công thức bổ sung 30 g/l tảo xoắn Spirulina dạng tươi có ảnh hưởng 

đến hàm lượng hoạt chất adenosine và cordycepin là cao nhất, thấp nhất là công 

thức 5 (30 g/l pepton). 

Kết luận: 

Tìm ra được môi trường bổ sung tảo xoắn Spirulina cho hàm lượng adenosine và 

cordycepin cao hơn các môi trường còn lại 

284.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của từ trường 

đến khả năng sinh 

trưởng và khả năng 

chống chịu mặn của 

giống đậu tương 

ĐT51 trong điều kiện 

thủy canh 

Hoàng 

Trung 

Thành 

TS. Phạm 

Thị Dung 

Sự xâm nhập mặn của nước biển đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các loài 

thực vật. Vì vậy, cần có những giải pháp để xử lý hạt giống và cây trồng trước khi 

gieo trồng. Từ trường Trái Đất luôn tồn tại và tác động đến con người và các loài 

thực vật nhưng các tác động của từ trường đến thực vật vẫn chưa được làm rõ. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích tác động của từ trường đến khả năng 

sinh trưởng và chống chịu trong điều kiện mặn của giống đậu tương ĐT51. Kết quả 

cho thấy từ trường có thể có thể kích thích tỷ lệ nảy mầm và giảm thời gian nảy 

mầm của hạt giống. Ngoài ra, từ trường còn tăng sinh khối của cây, cải thiện chiều 

dài rễ chính, tổng chiều dài gốc trên, chiều sâu rễ, chiều dài thân, diện tích lá nhưng 

giảm hàm lượng diệp lục theo từng giai đoạn. Kết quả này đã chứng minh từ 
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trường là một biện pháp xử lý hạt giống và cây trồng an toàn, hiệu quả và có tiềm 

năng lớn trong tương lai 

285.  
Đại 

học 

Khảo sát một số đặc 

tính kích thích sinh 

trưởng thực vật của 

chủng vi khuẩn phân 

lập từ đất vùng rễ cây 

sâm Bố chính 

(Abelmoschus 

sagittifolius (Kurz) 

Merr.) 

Hoàng 

Tuấn Anh 

TS. Nguyễn 

Trường Sơn, 

PGS.TS 

Nguyễn Văn 

Giang 

Với mục đích tạo ra các các nguồn vật liệu sinh học có khả năng kích thích sinh 

trưởng cây trồng, đề tài nghiên cứu: “Khảo sát một số đặc tính kích thích sinh 

trưởng thực vật của chủng vi khuẩn phân lập từ đất vùng rễ cây sâm Bố chính 

(Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.)” đã được tiến hành. Kết quả từ 24 chủng 

vi khuẩn phân lập được từ đất vùng rễ của cây sâm Bố chính lấy tại xã Ea Sô, tỉnh 

Đắk Lắk, tuyển chọn được 4 chủng vi khuẩn BCR6, BCR7, BCR15, BCR23 không 

chỉ có các đặc tính kích thích sinh trưởng cây trồng như khả năng sinh tổng hợp 

IAA, phân giải phosphate khó tan, phân giải kẽm...các chủng vi khuẩn tuyển chọn 

còn có khả năng đối kháng vi khuẩn gây bệnh trên cây mít và kháng nấm Diaporthe 

sp. gây bệnh thối nhũn trên xoài cao. Bốn chủng vi khuẩn tuyển chọn đều có khả 

năng đối kháng nấm Diaporthe sp. gây bệnh thối nhũn trên xoài với hiệu suất 

kháng >60% trong đó chủng BCR23 có hoạt tính đối kháng cao nhất đạt 82,54 ± 

1,37%. Chủng BCR15 có hoạt tính kháng vi khuẩn gây bệnh trên cây mít cao trong 

điều kiện nuôi cấy in vitro với đường kính kháng khuẩn là 14,67 ± 1,15mm. 

Các chủng vi khuẩn tuyển chọn được tiến hành thử nghiệm các phản ứng hóa sinh 

và cho thấy cả 4 chủng đều có khả năng sinh catalase, di động, sử dụng citrate. 

Ngoài ra khi khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào, chủng BCR7, BCR15, 

BCR23 đều có khả năng sinh enzyme protease, cellulase và chitinase. 
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286.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU ẢNH 

HƯỞNG CỦA ĐIỀU 

KIỆN ĐÈN LED Ở 

CÁC BƯỚC SÓNG 

KHÁC NHAU ĐẾN 

SỰ HÌNH THÀNH 

QUẢ THỂ Ở NẤM 

ĐÔNG TRÙNG HẠ 

THẢO Cordycep 

militaris. 

Nguyễn 

Doãn 

Quân 

PGS. TS 

Nguyễn Đức 

Bách 

Mục đích: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định được đèn led ở bước 

sóng khác nhau đến sự hình thành quả thể ở nấm đông trùng hạ thảo Cordycep 

militaris. Đồng thời áp dụng đưa vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 

đông trùng hạ thảo. 

Phương pháp: Phương pháp đo cường độ ánh sáng bằng máy đo cường độ ánh sáng 

Milwaukee MW700. Phương pháp nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Thiết kế giàn 

nuôi nghiên cứu ảnh hưởng của đèn led. Phương pháp xử lí mẫu. Xác định hợp chất 

thuộc nhóm các nucleobase tự do bằng phương pháp đo quang phổ. 

Kết quả: Ảnh hưởng ánh sáng đèn led đến thời gian và tỷ lệ hình thành mầm quả 

thể của nấm đông trùng hạ thảo. Phương pháp sử dụng ánh sáng đèn led đến sự 

phát triển hình thái quả thể của nấm đông trùng hạ thảo. Ảnh hưởng của điều kiện 

đèn led ở các bước sóng khác nhau đến chất lượng quả thể nấm đông trùng hạ thảo. 

Kết luận: Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở các điều kiện chiếu sáng bằng 

đèn led khác nhau có ảnh hưởng đáng kể đến sự sinh trưởng, phát triển của nấm 

đông trùng hạ thảo C. militaris. Ánh sáng đèn led có tác dụng kích thích sự hình 

thành quả thể của nấm đông trùng hạ thảo nhanh hơn từ 1 - 2 ngày so với ánh sáng 

huỳnh quang. Trong điều kiện chiếu sáng bằng đèn led vàng có bước sóng 570 nm, 

cường độ sáng mật độ dòng photon quang hợp là 32,568 µmol.m-2.s-1 với độ rọi từ 

500 - 1000 lux, chu kỳ chiếu sáng là 12h/24h thì quả thể nấm đông trùng hạ thảo C. 

militaris phát triển tốt với chiều dài trung bình là 4 cm, khối lượng tươi là 3,68 ± 

0,56 g/ 20 quả thể, hàm lượng hoạt chất cao hơn các điều kiện đèn led còn lại. Điều 
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đó cho thấy đèn led vàng với các chỉ số như trên có thể sử dụng để thay thế đèn 

huỳnh quang trong quá trình nuôi cấy nhân tạo nấm đông trùng hạ thảo C. militaris. 

287.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

chịu hạn và một số chỉ 

tiêu sinh lý, sinh hóa 

của một số giống lúa 

trong điều kiện in 

vitro 

Bùi Thị 

Mai 

Thương 

TS.Bùi Thị 

Thu Hương, 

PSG.TS.Đồn

g Huy Giới 

mục đích: Chọn ra giống lúa có khả năng chịu hạn tốt nhất. Phương pháp: -Đánh 

giá khả năng chịu hạn của một số giống lúa trong môi trường gây hạn nhân tạo. - 

Đánh giá khả năng tích lũy hàm lượng Proline, Glycine betaine trong các giống lúa. 

-Xác định hàm lượng diệp lục tổng số trong các giống lúa. Kết quả: Môi trường 

MT1 bổ sung Saccharose 7% ít ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của các giống 

lúa sau 7 ngày nuôi cấy, giống R4-Khẩu Đenk có khả năng sinh trường tốt nhất sau 

7 ngày, đồng thời khả năng tích lũy Proline, Glycine betaine cũng cao nhất, hàm 

lượng diệp lục tổng số cũng cao nhất. Kết luận: Giống R4-Khẩu đenk có khả năng 

chịu hạn tốt 

288.  
Đại 

học 

Tuyển chọn và đánh 

giá đặc điểm các 

chủng xạ khuẩn có 

khảng năng đối kháng 

nấm Phytophthora 

spp. gây bệnh trên cây 

cam 

Trần Thị 

Phương 

Linh 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Đề tài tuyển chọn được các chủng xạ khuẩn đối kháng với nấm Phytophthora spp. 

gây bệnh trên cây cam. Sử dụng phương pháp đồng nuôi cấy khảo sát ảnh hưởng 

của pH đến hiệu suất đối kháng. Đã sàng lọc và tuyển chọn được 2 chủng xạ khuẩn 

là D1.2 và D6.5 có khả năng kháng 2 mẫu nấm MK1 và DB. Đối với mẫu nấm 

MK1 tại pH 5 có hiệu suất kháng cao nhất, mẫu nấm DB có hiệu suất kháng cao 

nhất tại pH 7. 

289.  
Đại 

học 

Phân lập và tuyển 

chọn các chủng vi 

khuẩn tía quang hợp 

Vũ Hoài 

Phương 

TS.Đỗ Thị 

Liên và 

Với mục đích của đề tài là phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn tía quang 

hợp có khả năng sản sinh IAA từ các ruộng lúa nhiễm mặn và phèn tại một số vùng 

ở Việt Nam làm cơ sở tạo chế phẩm phân vi sinh cho lúa, tôi đã tiến hành phân lập, 
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có khả năng sinh IAA 

từ các ruộng lúa 

nhiễm mặn và phèn 

tại một số vùng ở Việt 

Nam làm cơ sở tạo 

chế phẩm phân vi sinh 

cho lúa 

GS.TS Phan 

Hữu Tôn 

tuyển chọn vi khuẩn tía quang hợp có khả năng sinh chất kích thích sinh trưởng mà 

Indole-3-acetic acid (IAA) là đối tượng chính trên môi trường GA sau đó có nghiên 

cứu đường cong sinh trưởng và khả năng sinh IAA các chủng qua các ngày, đặc 

điểm sinh học cơ bản của các chủng, khả năng sử dụng nguồn cacbon, định danh 2 

chủng, một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khả năng sinh IAA. Từ nguồn vật 

liệu được lấy về ruộng lúa nhiễm phèn, mặn ở Ý Yên và Giao Thuỷ tại Nam Định; 

nguồn mẫu tại Phòng Công nghệ Sinh học Môi Trường tôi tiến hành phân lập trên 

môi trường DSMZ-27 dịch và sau đó chuyển sang môi trường GA thu được 30 

chủng vi khuẩn sinh IAA. Trong đó tuyển chọn được 4 chủng RC1, GT4, Y11, 

AN4 có khả năng sinh IAA cao và ổn định.Các chủng được tuyển chọn có khả 

năng sinh IAA cao nhất trong điều kiện nhiệt độ 25-30oC, pH 4-7, nồng độ muối 

tốt nhất 3%. So sánh mức độ tương đồng chuỗi nucleotide 16S rDNA chủng GT4 

tương đồng cao trên 99% với các đoạn tương ứng của các chủng vi khuẩn thuộc 

loài R. sphaeroides YL101 (MG576212). Chủng Y11 tương đồng với đoạn tương 

ứng của các chủng vi khuẩn thuộc R. palustris (D12700). 

290.  
Đại 

học 

“Sàng lọc và nghiên 

cứu chủng xạ khuẩn 

có khả năng đối kháng 

nấm Colletotrichum 

musae và Alternaria 

Nguyễn 

Thu Hà 

Th.S 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Mục đích của nghiên cứu là xác định chủng xạ khuẩn có tính đối kháng cao với 

nấm Colletotrichum musae và Alternaria alternata gây bệnh thán thư và đốm nâu 

trên chuối. Nghiên cứu đã tuyển chọn được 2 trong số 20 chủng xạ khuẩn thí 

nghiệm có khả năng đối kháng mạnh với hai chủng nấm gây bệnh đó là chủng XK-

111 và XK-116. Khảo sát khả năng sinh trưởng trên môi trường Gause I cho thấy 

XK-111 và XK-116 có khả năng sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 30ºC, trên dải pH khá 
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alternata gây bệnh 

trên chuối” 

rộng (7-10), khả năng chịu muối tương đối cao (lên đến 3-5%). Khảo sát khả năng 

sinh trưởng trên môi trường ISP9 cho thấy XK-111 và XK-116 có khả năng sử 

dụng nhiều nguồn đường và nitrogen khác nhau. Ngoài ra, hai chủng xạ khuẩn còn 

cho thấy hoạt tính một số loại enzyme khá mạnh và dịch nuôi cấy có thể ức chế bào 

tử nấm bệnh nảy mầm. Kết hợp tất cả các đặc điểm có thể xác định chủng XK-111 

là loài Streptomyces toxytricini, chủng XK-116 là loài Streptomyces globosus. 

291.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU 

KIỆN NUÔI CẤY 

THÍCH HỢP CỦA 

CHỦNG VI KHUẨN 

BACILLUS SP. CG1 

CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI 

KHÁNG VỚI 

CHỦNG NẤM 

SCLEROTIUM. 

ROLFSII GÂY 

BỆNH THỐI GỐC 

LẠC 

Ngô Thị 

Hải Anh 

Th.S 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Mục đích xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp của chủng vk và qua đó đánh giá 

khả năng đối kháng với nấm S. rolfsii gây bệnh thối gốc lạc. Phương pháp:  

1. Ảnh hưởng của các môi trường nuôi cấy đến hiệu suất đối kháng nấm S. rolfsii 

của chủng Bacillus sp. CG1. 

2. Ảnh hưởng của tỉ lệ bổ sung dịch chiết đến hiệu suất đối kháng nấm S. rolfsii 

của chủng vi khuẩn Bacillus sp.CG1. 

3. Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy: thời gian, nhiệt độ, pH, nguồn C, 

nguồn N. 

4. Khảo sát khả năng phân giải phosphate khó tan của chủng Bacillus sp. CG1 và 

khả năng sinh tổng hợp IAA của chủng Bacillus sp. CG1. 

Kết luận 

-Chủng vi khuẩn Bacillus sp. CG1 thể hiện khả năng đối kháng mạnh nhất với hai 

chủng nấm S. rolfsii ĐX4 khi được nuôi trong môi trường LB, pH 7, ở 30oC với 

nguồn cacbon và nitơ lần lượt là tinh bột và cao thịt bò. Đồng thời, hiệu quả đối 

kháng đạt tốt nhất khi bổ sung 10% dịch nuôi cấy vi khuẩn trong 48h với hiệu suất 
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đối kháng tốt nhất là 62.5% và 56%. 

-Chủng vi khuẩn có khả năng phân giải phosphate khó tan, với nồng độ phosphate 

hòa tan được xác định sau 3 ngày là 1.177 mg/L và có khả năng tổng hợp IAA với 

hàm lượng là 10,268 µg/ml. 

292.  
Đại 

học 

Nghiên cứu chế tạo 

vào sử dụng dung 

dịch hữu cơ trồng rau 

Hà Thị 

Linh 

GS.TS.Nguy

ễn Quang 

Thạch 

Thủy canh là kỹ thuật trồng cây không dùng đất mà trồng trực tiếp vào môi trường 

dinh dưỡng cùng các giá thể mà không phải là đất. Vì vậy cái cốt lõi quyết định sự 

thành công của kỹ thuật thủy canh là dung dịch dinh dưỡng. Hệ thống thủy 

canh,đang được sử dụng phổ biến và rộng rãi đem lại hiệu quả kinh tế cao, tuy 

nhiên cần cải tiến thủy canh theo xu hướng hiện đại - hữu cơ hóa, vừa giảm thiểu 

sử dụng phân bón hóa học, vừa tạo ra rau sạch thủy canh chất lượng cao. Vì vậy 

cần chế tạo ra dung dịch hữu cơ trồng rau thủy canh. Đề tài Nghiên cứu chế tạo sử 

dụng dung dịch hữu cơ trồng rau được thực hiện trong bối cảnh đó. Kết quả nghiên 

cứu của đề tài đã xác định được phương pháp chế tạo dung dịch hữu cơ: Sử dụng 

nguồn nguyên liệu phân bò và bèo hoa dâu với khối lượng 5kg, 10kg trong 50 lit 

nước, bổ sung men vi sinh vật , rỉ đường , axit humic … Cho xục khí liên tục tới 

khi đo Ec lên mức bão hòa và dung dịch không có mùi hôi tạo ra dung dịch trồng 

rau thủy canh hữu cơ. Sử dụng dung dịch hữu cơ từ phân bò và bèo hoa dâu ở nồng 

độ 1/30 là thích hợp trồng rau cải bó xôi, năng suất cá thể lần lượt đạt 80,5 g/cây và 

71,1 g/cây, năng suất thực thu đạt 0,76 kg/m2 và 0,72 kg/m2 . Bổ sung vi lượng 

FeEDTA (nồng độ 1ml/1l dung dịch trồng) vào dung dung dịch hữu cơ từ phân bò 

nồng độ 1/30 giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cá thể đạt 48,8 g/cây, 
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năng suất thực thu đạt 0,77 kg/m2..Dung dịch đạm cá thích hợp nhất đối với sự 

phát triển của rau cải bẹ xanh năng suất cá thể đạt 44,3 g/cây, năng suất thực thu 

đạt 0,74 kg/m2, ngang ngửa với năng suất của cây cải bẹ xanh trồng trên dung dịch 

vô cơ (0,77 kg/m2). Rau cải bẹ xanh có hàm lượng các chất tính theo khối lượng 

phần tươi ăn được phù hợp với tiêu chuẩn về chất lượng ăn uống của rau, cũng như 

phù hợp về mức độ an toàn của rau xanh hữu cơ. 

293.  
Đại 

học 

Đánh giá đa dạng di 

truyền các mẫu giống 

ổi ( Psidium guajava 

L.) 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Trinh 

TS Phạm 

Thị Dung 

Cây ổi (Psidium guajava), cây ăn quả nhiệt đới, giàu chất kháng oxi hóa và có chứa 

hàm lượng cao ascorbic acid (vitamin C). Để tiếp tục cải tiến giống ổi thông qua 

việc lai tạo để vượt qua các mối đe dọa từ dịch bệnh, côn trùng hoặc các ảnh hưởng 

sinh học và để phát triển các giống phù hợp với sở thích của người tiêu dùng, một 

nguồn gen đa dạng là điều cần thiết. Với những tiến độ về công nghệ, các chỉ thị 

phân tử đã trở thành tiêu điểm không chỉ nhanh chóng mà còn có độ chính xác cao 

so với các kỹ thuật trước đó. Nghiên cứu này sử dụng 4 chỉ thị phân tử RAPD để 

đánh giá sự đa dạng của 10 mẫu giống ổi phổ biến được thu thập tại các huyện 

khác nhau ở Hà Nội. Và đánh giá được các đặc điểm nông sinh, xác định được hàm 

lượng vitamin C của các mẫu giống ổi. Phân tích đa dạng di truyền cho thấy 10 

mẫu giống có mức độ đa dạng di truyền khá cao. Các mẫu giống có đa dạng về 

hình thái về hình thái lá, màu sắc, hoa và hình dáng quả nổi bật là giống ổi tím 

Malaisia. Hàm lượng vitamin C đạt giá trị lớn nhất ở độ chín 3. Kết quả này có ý 

nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo tồn, chọn và tạo giống để đem lại những 

giống ổi có chất lượng tốt hơn. 
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294.  
Đại 

học 

Xác định đa hình đột 

biến chèn/xóa 65-bp 

trên gen GOLGB1 ở 

gà Cáy Củm 

Đặng Thị 

Huế 

TTS. 

Nguyễn Thị 

Diệu Thúy; 

TS. Nguyễn 

Hữu Đức 

Mục đích của đề tài: 

Xác định được tính đa hình của đột biến chèn/xóa (Indels) 65-bp trên gen 

GOLGB1 ở gà Cáy Củm. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Thu mẫu. 

Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số từ mẫu máu. 

Định lượng DNA tổng số bằng quang phổ kế. 

Phương pháp nhân gen (PCR). 

Điện di trên gel agarose.  

Tinh sạch sản phẩm PCR và giải trình tự. 

Xử lý kết quả. 

Kết quả nghiên cứu: 

Xác định được những điểm giống và khác nhau về mặt hình thái của gà Cáy Củm 

với gà HongShan và gà Araucana. 

Các mẫu DNA có nồng độ dao động từ 2,6 - 213,1 và độ tinh sạch dao động trong 

khoảng 0,98 – 2.09. 

Khuếch đại thành công vùng gen có chứa đột biến indel 65-bp.  

Các trình tự gen GOLGB1 của gà Cáy Củm có độ tương đồng cao (99 - 100%) so 

với trình tự tham chiếu đã được công bố trước đó với mã hiệu NC_006088.5. 

Thấy được sự khác biệt của trình tự gen GOLGB1 của các mẫu gà Cáy Củm khi so 

sánh với trình tự tham chiếu bằng phần mềm BioEdit. 
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Tần số của các alen I và D của gen GOLGB1 trên mẫu gà Cáy lần lượt là 0,61 và 

0,39. Kiểu gen II và ID xuất hiện với tỉ lệ bằng nhau là 41% và kiểu gen DD xuất 

hiện với tỷ lệ là 18%.  

Kết luận: 

Đã xác định được có sự thay đổi về hình thái xương cùng ở một vài cá thế gà Cáy 

Củm. Tính đa hình Indel 65-bp thuộc intron 5 gen GOLGB1 trên gà Cáy Củm đã 

được xác định. Kết quả phân tích cho thấy tần số alen trong quần thể gà Cáy Củm 

lần lượt là: 0,61 đối với alen I, và 0,39 với elen D. 

 

295.  
Đại 

học 

Nghiên cứu tách chiết, 

xây dựng tiêu chuẩn 

chất lượng zerumbone 

sau tinh sạch từ gừng 

gió 

Tạ Khánh 

Linh 

PGS TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

và TS Phí 

Thị Cẩm 

Miện 

1.Mục đích nghiên cứu 

- Tách chiết thu dịch chiết thô từ gừng gió tiêu chuẩn  

- Tinh sạch và thu zerumbone  

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng của zerumbone sau tinh sạch 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tách chiết thu dịch chiết thô của gừng gió bằng phương pháp 

soxhlet, ngâm dầm và ép thuỷ lực 

- Chiết xuất và tinh sạch zerumbone bằng phương pháp ép thuỷ lực 

- Phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của gừng gió tiêu chuẩn 

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng của zerumbone sau tinh sạch từ gừng gió trên các 

tiêu chí trong Dược điển Việt Nam V về tiêu chuẩn dược liệu 

3. Kết quả nghiên cứu 
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- Tách chiết bằng phương pháp ép thuỷ lực là tối ưu hơn so với phương pháp 

soxhlet và ngâm dầm.  

- Bằng phương pháp ép thuỷ lực đã thu được 2120g dịch ép và 880g bã. Dịch ép 

được chiết 3 lần mỗi lần 350 ml n-hexan. Phần bã được nghiền nhỏ cỡ hạt Ø <0,6 

mm và tiến hành ngâm chiết 3 lần mỗi lần với 1600 ml n-hexan trong 3 ngày ở 

nhiệt độ phòng, lọc thu dịch lọc n-hexan. Gộp tất cả các dịch chiết n-hexan và làm 

khô bằng Na2SO4 khan, sau đó cất loại dung môi thu được phần không phân cực 

củ gừng gió. Thêm 2% n-hexan tính theo khối lượng khuấy đều và tiến hành kết 

tinh phân đoạn theo nhiệt độ và thời gian, lọc thu được 10,5 g zerumbone hiệu suất 

0,35% theo trọng lượng tươi, sản phẩm có nhiệt độ nóng chảy 64-65C, Rf=0,65(n-

hexac/EtOAc 19/1).  

- Sản phẩm zerumbone được kiểm tra độ tinh khiết bằng SKBM và xác định hàm 

lượng bằng phương pháp HPLC-MS trên thiết bị LTQ Orbitrap XL lập đường 

chuẩn với zerumbone chuẩn của hãng Sigma-Aldrich.  

- Đặc điểm bột củ gừng gió mịn, màu vàng nhạt, nguyên chất và không lẫn tạp. Độ 

ẩm: không quá 13%. Mất khối lượng do làm khô: không quá 10%. Tro toàn phần: 

Không quá 6%. Kim loại nặng: Không quá 10 ppm. Tỷ lệ vụn nát: Không quá 2%. 

Đánh giá mô tả, vi phẫu và đưa ra kết luận về yêu cầu cảm quan, chỉ tiêu lí hoá, 

yêu cầu về an toàn thực phẩm, giới hạn tối đa độc tố vi nấm.  

4. Kết luận 

Tách chiết, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng zerumbone sau tinh sạch từ gừng gió 
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nâng cao giá trị thương mại và sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất dược phẩm và 

mỹ phẩm. 

5. Kiến nghị 

Nghiên cứu thử nghiệm chuyên sâu hơn để tách chiết và tinh sạch rezumbone đạt 

hiệu suất cao hơn. Nghiên cứu ứng dụng và cách xác định tiêu chuẩn chất lượng 

rerumbone dựa trên các tiêu chuẩn của Anh, Mỹ hoặc Trung Quốc. 

296.  
Đại 

học 

Khảo sát tác dụng ức 

chế enzyme α-

amylase và α-

glucosidase của các 

hợp chất có trong cây 

sài đất Wedelia 

chinensis 

Trịnh 

Ngọc Anh 

TS. Nguyễn 

Thanh Hảo ; 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Tiến Đạt 

Mục đích của đề tài: 

- Phân lập và xác định thành phần hóa học có trong cây sài đất Wedelia chinensis 

- Đánh giá hoạt tính ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase của hợp chất phân 

lập được từ cây sài đất.  

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế ức chế enzyme α-amylase  

Nguyên tắc: Enzyme α-amylase xúc tác cho phản ứng thủy phân tinh bột để tạo 

đường khử. Dựa vào phản ứng màu giữa đường khử tạo thành với thuốc thử DNSA 

để xác định hàm lượng đường khử tạo thành, từ đó xác định được phần trăm ức chế 

hoạt động của enzyme α-amylase. 

- Phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế ức chế enzyme α-glucosidase  

Nguyên tắc: Enzym α-glucosidase xúc tác cho quá trình thủy phân p-nitrophenyl-α-

glucopyranosid (p-NPG), tạo thành p-nitrophenol có màu vàng nhạt, hấp thu cực 

đại tại 405nm. Khả năng ức chế của mẫu thử được xác định thông qua giá trị độ 

hấp thụ của p-nitrophenol tạo thành sau phản ứng.  
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Kết quả nghiên cứu: 

- Tìm ra 3 hợp chất có hoạt tính sinh học là: Jaceosidin, 19-hydroxy-3-oxo-12-

ursen-28-oic acid (pomonic acid), ilexgenin B (Pubescenolic acid) 

- Bảng số liệu kết quả giá trị phần trăm ức chế 2 enzyme α-amylase và α-

glucosidase và giá trị IC50 

Kết luận: 

- Các hợp chất trong cây sài đất cho thấy hoạt tính ức chế 2 enzyme và chỉ có hợp 

chất Jaceosidin là có hoạt tính ức chế 2 enzyme được thể hiện tốt hơn so với hai 

hợp chất còn lại là Pomonic acid và Ilexgenin B. 

- Hiệu quả ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase của hợp chất Jaceocidin tốt 

hơn so với cao chiết từ chế phẩm Acarbose đã được công nhận và lưu hành rộng rãi 

ngooài thị trường về hiệu quả điều trị bệnh tiểu đường. 

297.  
Đại 

học 

Khảo sát vi sinh vật 

sinh mảng bám 

(slime) trong thiết bị 

sản xuất giấy tại nhà 

máy giấy 

Đàm Thị 

Ngọc 

TS.Phan Thị 

Hồng Thảo, 

GS.TS.Phan 

Hữu Tôn 

Khảo sát được các vi sinh vật sinh mảng bám tại các thiết bị của nhà máy giấy sản 

xuất giấy bao bì công nghiệp. Mẫu mảng bám và nước tuần hoàn trong thiết bị giấy 

tại nhà máy giấy. Phân lập được 14 chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất EPS. 14 

chủng phân lập được, hầu hết có khả năng sinh EPS được xác định bằng phương 

pháp so màu và ethanol; sinh tổng hợp enzyme ngoại bào và tạo mảng bám tốt. 

Chủng M1VB5 là một trong các chủng có khả năng tạo mảng bám tốt đạt 

2,79g/100g đồng và thành công nhuộm vỏ nhày tế bào vi khuẩn bằng phương pháp 

Congo đỏ. M1VB5 có độ tương đồng cao 99,9% với gen tương ứng của loài 

Bacillus megaterium nên được đặt tên là Bacillus megaterium M1VB5. M1VB5 có 
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khả năng sinh tổng hợp mảng bám cao trong môi trường lên men với nồng độ 

sucrose đạt 100g/L ở pH8 và lên men ở nhiệt độ 37oC cho khối lượng mảng bám là 

53,73g/100g PVC. Đã đánh giá được khả năng sinh tổng hợp mảng bám vi sinh của 

các vi sinh vật phân lập được tại các mẫu ở thiết bị của nhà máy giấy sản xuất giấy 

bao bì công nghiệp. Trong đó, chủng M1VB5 được xác định có khả năng sinh 

mảng bám và sản xuất EPS tốt nhất và được đặt tên là Bacillus megaterium 

M1VB5. 

298.  
Đại 

học 

Phân lập và tuyển 

chọn các chủng nấm 

mốc có hoạt tính 

lignin peroxidase từ 

gỗ, lá vải mục 

Bùi Trung 

Kiên 

ThS Trịnh 

Thị Thu 

Thủy 

Đề tài phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc có hoạt tính lignin peroxidase từ 

gỗ và lá vải mục. Đề tai được thực hiện nhằm mục đích tuyển chọn ra các chủng 

nấm mốc có hoạt tính lignin peroxidase theo phương pháp phân lập pha loãng. Sau 

khi thí nghiệm từ 5 mẫu vật ban đầu, tôi thu được 2 chủng nấm biểu hiện hoạt tính 

ligninolytic là KĐ1 và BG1 sau khi sàng lọc bằng axit tannic. Sau đó, vòng sàng 

lọc thứ hai với các chất nền dành riêng cho ABTS cho thấy một chủng dương tính, 

KĐ1, có khả năng sinh tổng hợp lignin peroxidase.  

299.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng khoai tây tím 

giàu anthocyanin đến 

sinh trưởng và hình 

thành quả thể đông 

trùng hạ thảo 

Cordycep militaris 

Đỗ Văn 

Tưởng 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

Mục đích:  

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng có chứa thành phần khoai tây 

tím giàu anthocyanin tới sinh trưởng và hình thành của quả thể nấm Đông trùng hạ 

thảo C. militaris.  

Kết quả, kết luận: 

Trong môi trường dinh dưỡng dùng 300g khoai tây tím giàu anthocyanin với điều 

kiện điều kiện nhiệt độ 25℃, độ ẩm 75% - 80% hệ sợi nấm C. militaris sinh trưởng 
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và phát triển tốt nhất. Hệ sợi phủ kín bề mặt cơ chất trung bình trên 1 ngày có thể 

đạt được khoảng 15,50%. 

Trong môi trường dinh dưỡng dùng 200g khoai tây tím giàu anthocyanin với điều 

kiện nhiệt độ 20℃, độ ẩm 80% - 90%, cường độ chiếu sáng 1000 lux việc hình 

thành quả thể nấm C. militaris. Quả thể nấm C. militaris có đạt được chiều cao 

trung bình 39,56mm với đường kính trung bình 2,32mm, khối lượng quả thể trung 

bình trên 1 hộp khoảng 24,21 gam, và số lượng trung bình quả thể trên 1 hộp trung 

bình khoảng 72,50 quả thể. 

Nhiệt độ thích hợp để hình thành và phát triển quả thể là 20℃. Cường độ chiếu 

sáng thích hợp nhất để hệ sợi phát triển tạo quả thể là 1000 lux. Phổ hấp thụ quang 

ở bước sóng 260nm của mẫu dịch chiết đông trùng hạ thảo được nuôi trong môi 

trường dinh dưỡng dùng 200g khoai tây tím giàu anthocyanin có giá trị cực đại 

khoảng 0,65. 

300.  
Đại 

học 

PHÂN LẬP VÀ 

KHẢO SÁT MỘT SỐ 

ĐẶC ĐIỂM SINH 

HỌC CỦA NẤM 

PHYTOPHTHORA 

GÂY BỆNH Ở CÂY 

CAM CAO PHONG, 

HÒA BÌNH 

Lê Thị 

Kim 

Tuyến 

PGS.TS. 

NGUYỄN 

VĂN 

GIANG 

Cam cao phong là cây ăn quản, có giá trị dinh dưỡng cũng như kinh tế cao. Tuy 

nhiên hiện nay có rất nhiều bệnh trên cây cam ảnh hưởng nghiệm trọng đến năng 

suất cây trồng như: bệnh đốm nâu ở lá, bệnh thối quả…. Một trong những nguyên 

nhân gây lên các bệnh này là nấm Phytophthora. Hiện nay đã có những phương 

pháp phòng trừ nấm bệnh Phytophthora, tuy nhiên những phương pháp nà chủ yếu 

là vậy lý, hóa học không triệt để và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nông 

nghiệp. Với mục đích phân lập và khảo sát một số đặc điểm sinh học của nấm 

Phytophthora để phòng trừ bệnh nấm một cách hiệu quả và bền vững, đề tài: “ 
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Phân lập và khảo sát một số đaẹc điểm sinh học của cam Cao Phong, Hòa Bình” đã 

được tiến hành. Kết quả thu được từ 16 chủng nấm tuyển chọn được 2 loài nấm 

Phytophthora MK1 và DB có khả năng phát triển ở nhiều môi trường khác nhau, 

trong đó DB phát triển tốt nhất ở môi trường PCA còn MK1 phát triển tốt nhất ở 

môi trường PDA. Nấm Phytophthora có khoảng sinh trưởng rộng, nhiệt độ phát 

triển tối ưu của 2 loài là 30 độ. Khả năng chịu được khoảng pH rộng. Sinh trưởng 

rộng trong khoảng từ 4,5 đến 8. 

301.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của gen MAT 

tới khả năng thoái hóa 

của một số chủng 

nhộng trùng thảo 

(Cordyceps militaris) 

thương mại 

Hoàng Thị 

Linh 

TS. Đỗ Tiến 

Phát & GS. 

TS. Phan 

Hữu Tôn 

Mục đích: 

Phân tích ảnh hưởng của thành phần và tỷ lệ bào tử mang gen MAT tới đặc điểm 

hình thái, khả năng sinh trưởng và phát triển qua các giai đoạn (nhân giống cấp 1, 

nhân giống cấp 2, nuôi tạo quả thể) của các chủng nấm nhộng trùng thảo 

(Cordyceps militaris) thương mại trên nhiều thế hệ nhằm xác định mối tương quan 

giữa tỷ lệ bào tử mang gen MAT và đặc điểm hình thái. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phân lập và phát triển các dòng bào tử đơn 

- Kiểm tra thành phần và sự biến đổi gen MAT 

- Đánh giá hình thái sinh trưởng phát triển trên môi trường nhân giống cấp 1, nhân 

giống cấp 2 và môi trường cơ chất tạo quả thể 

Kết quả nghiên cứu: 

Đã phân tích được thành phần và tỷ lệ bào tử mang gen MAT của 3 chủng nấm C. 

militaris, đồng thời ghi nhận sự biến động của tỷ lệ bào tử mang gen MAT ở các 
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chủng nấm qua 2 thế hệ nhân giống. Bước đầu xác định được sự tương quan của tỷ 

lệ bào tử mang gen MAT tới đặc điểm hình thái, sinh trưởng phát triển của các 

chủng nấm C. militaris nghiên cứu ở các giai đoạn nhân giống cấp 1, cấp 2 và trên 

môi trường cơ chất tạo quả thể.  

302.  
Đại 

học 

Nghiên cứu điều kiện 

nuôi cấy thích hợp 

của chủng vi khuẩn 

Bacillus sp. H5 có khả 

năng đối kháng nấm 

SClerotium Rolfsii 

gây bệnh thối gốc lạc 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

ThS. 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu thu được một số kết quả sau.Chủng vi khuẩn 

Bacillus sp.H5 được nuôi cấy trên môi trường LB, 30 độ C,48 h, ph 7 với nguồn 

cacbon và nito lần lượt là tinh bột và peptone cho hiệu quả đối kháng nấm bệnh S. 

Rofshii mạnh . Tỷ lệ dịch vi khuẩn bổ sung là 5% là phù hợp. Chủng vi khuẩn 

Bacillus H5 có khả năng sinh IAA và phân giải phosphate khó tan với nồng độ lần 

lượt là 10, 12 mg/l và 9,29 mg/l . Chủng vi khuẩn có khả năng ức chế nấm S. 

Rofshii trong điều kiện invitro. 

303.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU ẢNH 

HƯỞNG CỦA MỘT 

SỐ YẾU TỐ ĐẾN 

NHÂN GIỐNG IN 

VITRO CÂY DẠ 

YẾN THẢO HOA 

ĐỎ (PETUNIA 

HYBRID). 

LÊ NGỌC 

QUANG 

ĐỒNG 

HUY GIỚI 

Dạ yến thảo (Petunia hybrid) là một loài hoa thân thảo thuộc họ cà (solanaceae), 

đây là một loài hoa đẹp có nhiều màu sắc đẹp, kiểu dáng đa dạng được ưa thích 

trên thị trường. Nghiên cứu này tìm ra công thức nhân giống thích hợp trong quy 

trình nhân giống Dạ yến thảo hoa đỏ. Giai đoạn vào mẫu, tạo vật liệu khởi đầu sử 

dụng NaClO 5% khử trùng trong 12 phút kết hợp nano bạc có nồng độ 100 ppm 

nano bạc có hiệu quả khử trùng tốt nhất cho tỷ lệ mẫu sống 84,44% và tỷ lệ mẫu 

sống sạch là 77,78% sau 3 tuần nuôi cấy. Trong giai đoạn nhân nhanh môi trường 

thích hợp nhất là môi trường: MS bổ sung 30g/l saccarose, 6,5g/l agar, 0,75 mg/L 

BA, 0,1 mg/L IBA, pH=5,8 cho hệ số nhân là 14,16 lần và chiều cao chồi trung 

bình 2,63 cm. Giai đoạn tạo rễ hoàn chỉnh: môi trường tạo rễ thích hợp là môi 
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trường MS bổ sung 30g/l saccarose, 6,5g/l agar, 1 mg/L IBA, 4 ppm nano bạc, 

pH=5,8 cho số rễ/chồi là 65,02 rễ/chồi và chiều dài rễ trung bình 1,27 cm. 

304.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của nano bach 

đến nhân giống 

invitro Lan Hồ Điệp 

Tiểu Kiều Tím 

(Phalenipsis sp) 

Nguyên 

Quang 

Minh 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

Lan hồ điệp Tiểu Kiều Tím (Phalaenopsis sp.) với vẻ đẹp tinh tế, kiêu sa, tươi lâu 

nên ngày càng được người tiêu dùng biết đến và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho 

người sản xuất, kinh doanh. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của nano bạc đến nhân 

giống in vitro lan hồ điệp Tiểu Kiều Tím (Phalaenopsis sp)” được thực hiện nhằm 

khảo sát ảnh hưởng của nano bạc đến quá trình khử trùng tạo mẫu sạch, nhân chồi, 

tạo rễ của cây trong điều kiện in vitro. Kết quả cho thấy: (i). Công thức xử lý 

125ppm cho tỉ lệ mẫu sống và tỉ lệ mẫu sống sạch đạt cao nhất ( tương đương với 

74% và 72%); (ii) Môi trường nền bổ sung 4ppm nano bạc thì hệ số nhân chồi đạt 

cao nhất là 2,49 lần; (iii) Môi trường nền bổ sung 4ppm nano bạc thì hệ số nhân 

chồi đạt cao nhất là 2,49 lần; (iv) Với chỉ tiêu là theo dõi số rễ, số rễ đạt cao nhất là 

4,03 rễ/chồi ở công thức 3 khi môi trường MS, bổ sung 1,5mg/l α-AA và bổ sung 

4ppm nano bạc cao hơn so với công thức ĐC (2,05 rễ/chồi), có sự sai khác có ý 

nghĩa bổ sung với công thức còn lại.Với chỉ tiêu theo dõi là chiều dài rễ trung bình, 

mức độ chênh lệnh giữa các công thức là cao. Công thứ 3m cho chiều dài rễ trung 

bình là cao nhất, đạt 35,05 mm cao hơn nhiều so với công thức ĐC (15,63mm). 

305.  
Đại 

học 

Thiết lập hệ thống 

chuyển gen thông qua 

vi khuẩn 

agrobacterium 

nguyễn thị 

thanh hoà 

TS Nguyễn 

Thị Lâm Hải 

Xoan ta có tên khoa học là Melia azedarach L. là một loài cây lâm nghiệp có giá trị 

kinh tế cao, có nhiều tác dụng như lấy gỗ, che bóng, dùng trong xây dựng, trang trí 

nội thất, điêu khắc… Tuy nhiên việc nghiên cứu hệ gen, tạo cây chuyển gen, cây 

đột biến còn đang gặp những thách thức lớn do vòng đời cây dài, khó khăn khi 
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rhizogens cho cây 

Xoan Ta 

chọn các giống thuần chủng hoặc thiếu thông tin đầy đủ về trình tự gen. Do đó cần 

có những giải pháp nhằm hỗ trợ nghiên cứu chức năng gen và cải biến di truyền ở 

Xoan ta. 

Rễ tơ là một loại bệnh ở thực vật, sinh trưởng nhanh phát triển mạnh trên môi 

trường không cần bổ sung các chất điều tiết sinh trưởngphù hợp với nghiên cứu về 

chức năng gen và chỉnh sửa gen. Chuyển gen rễ tơ được coi là phương pháp nhanh 

chóng, hiệu quả để hỗ trợ nghiên cứu chức năng gen và công nghệ gen ở thực vật. 

Nghiên cứu và phát triển quy trình chuyển gen vào rễ tơ sễ là tiền tề cho nghiên 

cứu cải biến di truyền định hướng sản xuất các chế phẩm sinh học cũng các mục 

đích khác trong tương lai. Vì vậy, việc thực hiện đề tài “ Thiết lập hệ thống chuyển 

gen thông qua cảm ứng rễ tơ ở Xoan ta (Melia azedarach L.)” là cần thiết. 

Sau quá trình thực hiện đề tài đã xây dựng được hệ thống cảm ứng tạo rễ tơ cây 

Xoan ta thông qua vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes với hiệu suất tạo rễ tơ đạt 

hiệu quả cao đạt 73.75%.Các điều kiện tối ưu bao gồm chủng vi khuẩn thích hợp là 

ATCC15834, mật độ vi khuẩn thích hợp nhất sử dụng để biến nạp là OD600nm = 

0,6, thời gian đồng nuôi cấy thích hợp là 3 ngày.  

Đã ứng dụng thành công hệ thống cảm ứng tạo rễ tơ để kiểm tra hoạt động của cấu 

trúc biểu hiện gen chỉ thị gus. Tỷ lệ rễ tơ có biểu hiện GUS đạt 77.72%. Sự có mặt 

của gen gus được kiểm chứng thông qua phản ứng PCR với mồi đặc hiệu. 
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306.  
Đại 

học 

Khảo sát một số 

dòng/giống tía tô ở 

miền Bắc Việt Nam 

Đặng Văn 

Đạt 

TS. Phạm 

Thị Dung 

Phân tích đa dạng di truyền của 10 mẫu giống tía tô bằng chỉ thị phân tử RAPD. 

Tách chiết DNA tổng số các mẫu có độ tinh sạch DNA khá cao và nồng độ DNA 

cao. Sau khi khảo sát các mẫu giống với 6 mồi RAPD kết quả phát hiện 10 mẫu tía 

tô có hệ số di truyền từng cặp nằm trong khoảng từ 0,16-0,83. Có 51,12% 

(15,56%+35,56%) các mẫu tía tô có quan hệ di truyền gần nhau (khoảng 0,5 đến 

0,83), khả năng tạo ưu thế lai cao khi sinh sản hữu tính. 48.88% có quan hệ xa nhau 

(với hệ số tương đồng di truyền từ 0,16 đến 0,33) tạo lên sự đa dạng di truyền khá 

lớn trong tập đoàn mẫu. 10 mẫu giống được chia thành 3 nhóm chính trên sơ đồ 

quan hệ di truyền 

307.  
Đại 

học 

Đánh giá, xác định 

nồng độ virus SARS-

CoV-2 của các bệnh 

nhân trên địa bàn Hà 

Nội 

Nguyễn 

Thuỷ Tiên 

GS.TS.Phan 

Hữu Tôn 

COVID-19 thường gây ra các triệu chứng hô hấp, có thể cảm thấy giống như cảm 

lạnh, cúm hoặc viêm phổi. COVID-19 có thể tấn công không chỉ phổi và hệ hô hấp 

của. Các bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi căn 

bệnh này. 

Tải lượng virus là số lượng virus có trong máu hay dịch tiết của người bệnh bị 

virus tấn công, được tìm thấy thông qua xét nghiệm PCR hay Realtime RT-PCR. 

Dựa trên số liệu virus phát hiện được, các bác sĩ có cơ sở đánh giá tình trạng bệnh, 

lên chiến lược điều trị hay cho người bệnh xuất viện. 

Hiện nay, tải lượng virus SARS-CoV-2 cũng được tìm thấy ở người bệnh không có 

triệu chứng. Điều này cho thấy người không có triệu chứng vẫn có thể truyền bệnh. 

Chính vì vậy, để góp phần phục vụ cho công tác kiểm soát dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng , em đã thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình “ Đánh giá, xác định nồng 
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độ virus SARS – CoV – 2 theo thời gian của các bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội 

Kết quả tải lượng virus sẽ thay đổi theo dạng đồ thị Parabol. Ở thời điểm khởi phát, 

nếu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, giá trị CT trong xét nghiệm Realtime RT-PCR 

sẽ cao, tải lượng virus thấp. Sau vài ngày – khi các triệu của bệnh xuất hiện, lúc 

này virus tiếp tục nhân lên mạnh mẽ nên chỉ số CT sẽ giảm dần. Ở thời gian gần 

khỏi bệnh nhờ cơ thể kích hoạt sức đề kháng, hoặc tác động của thuốc kháng virus 

thì tải lượng virus sẽ giảm xuống, và giảm dần về mức không thể lây nhiễm. 

308.  
Đại 

học 

TỐI ƯU QUY 

TRÌNH NHÂN 

NHANH IN VITRO 

CHO GIỐNG DỨA 

MD2 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung 

TS. Hoàng 

Thị Giang 

Mục đích: TỐI ƯU QUY TRÌNH NHÂN NHANH IN VITRO CHO GIỐNG DỨA 

MD2 

Phương pháp: - Nghiên cứu tối ưu môi trường tạo chồi và nhân nhanh trực tiếp 

giống dứa MD2 từ mẫu chồi nách 

- Nghiên cứu phương pháp khử trùng mẫu chồi nách tạo nguồn vật liệu in vitro 

- . Nghiên cứu tối ưu môi trường bật chồi in vitro 

-Nghiên cứu tối ưu môi trường nhân nhanh chồi in vitro 

- . Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NAA đến sự phát triển của cây in vitro hoàn 

chỉnh 

Kết quả, kết luận: tìm ra được phương pháp tối ưu cho quy trình nghiên cứu nhân 

giống in vitro cho giống dứa MD2 

309.  
Đại 

học 

Đánh đa dạng di 

truyền một số mẫu rau 

Nguyễn 

Trung 

Kiên 

TS. Phạm 

Thị Dung 

Đánh giá đa dạng di truyền 5 mẫu rau dền  

Đánh giá hình thái đặc điểm của 5 mẫu rau dền: rau dền đỏ nhọn, rau dền đỏ lá 

liễu, rau dền xanh nhọn, rau dền xanh lá tròn, rau dền khoang  
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dền ( Amaranthus 

Tricolor) 

Phương pháp xác định đa dang bằng phương pháp SSR va RAPD, chạy điện di 

Kết quả : Mẫu rau dền đỏ lá nhọn có hàm lượng anthocyanin cao nhất là 

0,0077mg/l 

Hệ số tương đồng cao nhất giữa mẫu ĐXT và DĐN là cao nhất 0,63 thấp nhất là 

DĐN và DKCS là 0,32 

310.  
Đại 

học 

Khảo sát ảnh hưởng 

của môi trường nuôi 

tới sinh trưởng của 

chủng xạ khuẩn 

Streptomyces 

krainskii XK16 

Phạm Thị 

Hà Thu 

TS. Nguyễn 

Trường Sơn, 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với hệ vi sinh vật phong phú, hứa hẹn 

mang lại những ứng dụng vô cùng đa dạng trong thực tế cuộc sống. Trong hệ vi 

sinh vật, chi xạ khuẩn Streptomyces được biết đến có khả năng sản xuất nhiều loại 

hợp chất có hoạt tính sinh học cao. Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của môi trường 

nuôi tới sinh trưởng của chủng xạ khuẩn Streptomyces krainskii XK 16 đã được 

thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nuôi tới khả 

năng tăng mật độ và tạo sinh khối cho quá trình lên men. Trong 7 môi trường nuôi 

lỏng được thử nghiệm, chủng xạ khuẩn Streptomyces krainskii XK 16 sinh trưởng 

tốt trong môi trường ISP-2 lỏng, pH 7, sử dụng nguồn cacbon là D-Glucose. Trong 

4 cơ chất cám được thử nghiệm khi lên men xốp (cám gạo, cám ngô, cám mạch, 

cám hỗn hợp (tỷ lệ cám gạo:cám ngô:cám mạch là 1:1:1)), sau 7 ngày lên men, 

chủng xạ khuẩn Streptomyces krainskii XK 16 sinh trưởng tốt ở môi trường chứa 

cơ chất cám hỗn hợp, tỷ lệ tiếp giống 10% với mức độ ẩm từ 50-60 % đều duy trì 

được mật độ tế bào/g chế phẩm ở mức cao. Chủng xạ khuẩn Streptomyces krainskii 

XK 16 có khả năng sinh enzyme pectinase và có khả năng phân giải phosphate khó 

tan cao nhất ở 5 ngày sau khi nuôi cấy trong môi trường NBRIP lỏng.  
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311.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

NHÂN NHANH IN 

VITRO GIỐNG SẮN 

KHÁNG BỆNH 

KHẢM LÁ (HN1) 

Vũ Viết 

Tú 

GS. PHẠM 

XUÂN HỘI, 

TS. ĐẶNG 

THỊ 

THANH 

TÂM 

Giống sắn HN1 là giống sắn kháng khảm lá có năng suất và chất lượng tốt  

được viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp với các tổ chức quốc tế và trong  

nước tuyển chọn. Trước áp lực về nguồn giống, các phương pháp nhân giống  

sắn khác nhau đang được thực hiện, trong đó phương pháp nhân nhanh bằng  

nuôi cấy in vitro là phương pháp cho hệ số nhân cao nhất. Trong nghiên cứu  

này, chúng tôi tiến hành tối ưu các thành phần môi trường nuôi cấy in vitro bao  

gồm thành phần khoáng, phức hợp nồng độ các chất kích thích sinh trưởng để  

nâng cao hệ số nhân của giống sắn HN1. Ngoài ra với mục tiêu làm giảm giá  

thành nhân giống, một số loại phân bón cũng đã được sử dụng để thay thế cho  

nền khoáng MS (Murashige and Skoog, 1962) trong nuôi cấy in vitro.  

312.  
Đại 

học 

Nghiên cứu nhân 

nhanh in vitro và vi 

thuỷ canh cây sen 

trắng 

Ngô Thị 

Thu Hà 

TS.Bùi Thị 

Thu Hương 

Cây hoa sen (Nelumbo nucifera) là một trong hai loài thực vật thủy sinh, tồn tại 

trong họ Nelumbonaceae, có nguồn gốc từ Châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Cây sen thường được nhân giống vô tính bằng cách nảy mầm từ hạt và mọc từ thân 

rễ hoặc nuôi cấy tế bào. Nhân giống bằng hạt dễ hơn có những ưu điểm tốt, tuy 

nhiên nhân giống bằng hạt sen không phải lúc nào cũng giữ được đặc tính ban đầu 

của sen do đó có tính lai tạp cao. Phương pháp nuôi cấy mô in vitro vừa có hệ số 

nhân cao, lại thu được các giống cây có kích thước đồng đều về kiểu gen lẫn kiểu 

hình nên có triển vọng trong sản xuất ở quy mô công nghiệp, nhưng nuôi cấy in 

vitro có hạn chế tỉ lệ cây bị thủy tinh thể cao, môi trường ống nghiệm chưa sát với 

môi trường sen ngoài tự nhiên, vì vậy sử dụng phương pháp nuôi cấy vi thủy canh 

hiện nay là một hướng đi mới và triển vọng nhằm khắc phục hiện tượng trên. 
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Vi thủy canh là hệ thống nhân giống kết hợp giữa nhân giống nuôi cấy mô và thủy 

canh, kế thừa những ưu điểm của phương pháp thủy canh và vi nhân giống. 

Phương pháp vi thủy canh mang lại mức lợi nhuận đặc biệt cao trong sản xuất cây 

trồng. 

Xuất phát từ những ưu điểm và nhu cầu cấp bách của người trồng sen, để hiểu rõ, 

tìm hiểu vấn đề và cách khắc phục những yếu điểm, tôi quyết định tiến hành nghiên 

cứu đề tài: “Nghiên cứu nhân nhanh in vitro và vi thuỷ canh cây sen trắng”, để 

nghiên cứu. 

Kết quả cho thấy hệ thống in vitro đạt hiệu quả nảy mầm, phát triển chồi và ra rễ 

cao hơn so với hệ thống nuôi cấy vi thủy canh. Bổ sung 1,5 mg/l BAP vào hệ thống 

in vitro là tối ưu cho sự nảy mầm của phôi hạt sen trắng tỉ lệ nảy mầm là 100%( 

chiều cao chồi 3,81 cm, chiều dài lá 2,13 cm. Việc bổ sung BAP 1,5 mg/l vào hệ 

thống in vitro là tối ưu nhất cho sự nhân nhanh chồi sen trắng (tỉ lệ mẫu tạo chồi 

mới là 80%, hệ số nhân chồi là 2,52 ).Việc bổ sung 1mg/l BAP kết hợp với 0,5 

mg/l α-NAA vào hệ thống in vitro là tối ưu nhất cho sự nhân nhanh chồi sen trắng( 

tỉ lệ mẫu tạo chồi mới là 80%, hệ số nhân chồi là 2,60) . 

Bổ sung 1 mg/l α- NAA kết hợp với 0,5 g/l than hoạt tính vào hệ thống in vitro là 

tối ưu nhất cho sự ra rễ cây sen trắng (tỉ lệ tạo mẫu rễ là 100%, số rễ trung bình 

9,00 rễ/cây, chiều dài rễ trung bình là 3,56cm). Tỉ lệ sống và số lá trung bình được 

trồng trên giá thể bùn và nước của môi trường vi thủy canh (81,67% và 6,13 lá) cao 

hơn so với cây được trồng trong môi trường in vitro ( 60% và 5,08 lá). Giá thể 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

30ml nước : 10ml bùn là môi trường thích hợp nhất cho cây sen trắng khi đưa ra 

ngoài điều kiện tự nhiên. 

313.  
Đại 

học 

Nghiên cứu phát sinh 

hình thái in vitro của 

giống lay ơn đỏ 

Nguyễn 

Thị Thảo 

Bùi Thị Thu 

Hương 

Hoa lay ơn (Gladiolus) có nguồn gốc từ Châu Phi được các nước phương Tây ưa 

chuộng sử dụng và hiện nay được trồng phổ biến ở Việt Nam. Hoa lay ơn có 

khoảng 180 loài trên thế giới cùng với hơn 10.000 giống nhưng trong đó chỉ có 

khoảng 20 loài được trồng cho mục đích thương mại. Đẹp, bền, nhiều màu sắc, 

cành thẳng và dễ vận chuyển, lay ơn (Gladiolus) là một trong những loài hoa được 

yêu thích nhất ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ hoa 

lay ơn của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, nhất là ở khâu giống. Hàng 

năm, Trung Quốc nhập khẩu hàng chục triệu củ giống hoa lay ơn từ Hà Lan và 

Trung Quốc để cung cấp cho thị trường trong nước. Giá nhập củ giống hoa lay ơn 

cao và không ổn định nên hiệu quả sản xuất loại hoa này chưa thực sự đạt được 

như mong muốn. Do đó đề tài " Nghiên cứu phát sinh hình thái của hoa lay ơn 

(Gladiolus Communis L.)" được thực hiện nhằm khảo sát của một số yếu tố đến 

quá trình tạo vật liệu khởi đầu, quá trình nhân nhanh chồi, quá trình tạo củ và đảm 

bảo chất lượng củ trong điều kiện in vitro. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khử trùng chồi cắt từ củ hoa lay ơn bằng dung dịch 

Javel 5% trong vòng 30 giây, sau đó khử trùng tiếp bằng dung dịch HgCl2 0,1% 

trong vòng 20 phút cho tỷ lệ sống sạch cao nhất đạt 83,33%. Ở giai đoạn nhân 

nhanh, công thức cho tỷ lệ tạo chồi cao nhất 4,45 chồi/mẫu là môi trường MS + 

0,25 mg/l NAA + 2 mg/l BAP + 30 g/l sucrose + 4g/l agar. Ở giai đoạn tạo củ, môi 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

trường MS + 1 mg/l IBA + 30 g/l sucrose + 4 g/l agar cho phần trăm tạo củ cao 

nhất là 88,33% với đường kính củ là 0,81 cm và khối lượng củ là 0,74g. Trong việc 

bảo đảm chất lượng củ với môi trường bổ sung thêm 50 g/l – 70 g/l sucrose cho 

chất lượng củ tốt nhất với đường kính củ đạt từ 0,96 g – 1,02 g cùng trọng lượng củ 

là 0,93 g – 0,97g sau 6 tuần theo dõi. 

314.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ VÀ 

TUYỂN CHỌN CÁC 

CHỦNG VI SINH 

VẬT CÓ KHẢ 

NĂNG PHÂN GIẢI 

KẼM KHÓ TAN TỪ 

ĐẤT TRỒNG DỨA 

TẠI HÀ VINH, HÀ 

TRUNG, THANH 

HOÁ 

Ngô 

Quang 

Thành 

Nguyễn Văn 

Giang 

Tuyển chọn ra các chủng vi sinh vật có các khả năng phân giải kẽm khó tan thúc 

đẩy sự phát triển của cây trồng, đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện 

nuôi cấy đến khả năng phân giải kẽm khó tan của các chủng vi khuẩn.  

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập mẫu đất. Phương pháp phân lập 

phân lập theo Bhatt & Maheshwari (2019). Phương pháp xác định hoạt tính phân 

giải kẽm. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng phân 

giải kẽm của các chủng vi khuẩn tuyển chọn. Phương pháp xác định đặc điểm hình 

thái và đặc tính sinh học của các chủng vi khuẩn tuyển chọn 

Kết quả đã phân lập và sàng lọc được 3 chủng vi khuẩn khác nhau có khả năng 

phân giải kẽm (nguồn ZnO). Ba chủng này được kí hiệu lần lượt là: D01, D02, 

D03. 

3 chủng vi khuẩn D01, D02, D03 được phân lập từ đất trồng dứa Hà Vinh, Hà 

Trung, Thanh Hoá đều có khả năng phân giải kẽm, với diện tích vòng phân giải lần 

lượt là 0.07 cm2, 0.2 cm2, 3.14 cm2. 

Chủng D03 biểu hiện hoạt tính phân giải kẽm mạnh nhất nên đã được chọn để khảo 

sát ảnh hưởng của điều kiện nuôi tới khả năng phân giải kẽm của nó. Kết quả cho 
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thấy, chủng vi khuẩn D03 phân giải kẽm tốt nhất trong môi trường ZnSB ở 30 oC, 

pH ban đầu là 7. 

Khả năng phân giải kẽm khó tan của chủng D03 biểu hiện mạnh nhất khi chủng 

này được nuôi trong môi trường với nguồn cacbon là glucose và nguồn nitơ là 

(NH4)2SO4 (diện tích vòng phân giải kẽm khó tan đạt 3.14 cm2 sau 7 ngày nuôi 

cấy) 

315.  
Đại 

học 

Đánh giá đa dạng di 

truyền nguồn gen ngô 

nếp vàng 

Trịnh Thu 

Trang 

Nguyễn 

Quốc Trung 

Tóm tắt báo cáo 

Mục đích của đề tài: Đề tài đánh giá đa dạng di truyền ở giống ngô vàng bằng chỉ 

thị phân tử được thực hiện giúp bảo tồn và phát triển nguồn gen, chọn tạo giống và 

phát triển các giống. 

Phương pháp nghiên cứu: 

1. Quy trình tách chiết DNA 

• Lấy mẫu: Mẫu lá ngô được lấy trên cây ngô điển hình của giống thuộc 18 giống 

ngô khác nhau được lưu giữ tại viện nghiên cứu và phát triển cây trồng. Sau khi thu 

được mẫu lá tươi, đem đi xấy khô ở 600C sau đó bảo quản ở nhiệt độ thấp. 

• DNA của mẫu lá ngô được tách theo phương pháp Mini CTAB ADN Extraction 

Protocol (Doyle, 1991). 

• Điện di DNA tổng số 

2. Phân tích đa dạng di truyền bằng 14 chỉ thị 

• PCR và điện di sản phẩm PCR. 

3. Xử lý số liệu 
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• Lập ma trận => xử lí số liệu 

• Xây dựng sơ đồ đa dạng di truyền bằng phần mềm NTSY 2.1 

• Xác định hệ số tương quan di truyền 

Kết quả nghiên cứu: 

➢ Tách chiết ADN của 18 mẫu: 

Công đoạn đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá đa dạng di truyền 

chính là tách chiết axit nucleic. Nhờ tiến bộ và sự đổi mới của công nghệ mà tách 

chiết axit nucleic ngày nay đã trở nên đơn giản hơn. Hiện nay có rất nhiều phương 

pháp tách chiết ADN tổng số. Tuy nhiên đối với từng đối tượng khác nhau lại có 

những phương pháp khác biệt. Do vậy, việc lựa chọn và cải tiến phương pháp cho 

phù hợp với từng đối tượng là điều rất cần thiết và quan trọng. Kết quả tách chiết 

ADN tổng số 18 mẫu lá ngô bằng phương pháp CTAB rút gọn được điện di trên 

gel agarose 1%. 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Kết quả điện di DNA sau tách chiết 

Kết quả điện di cho thấy 18 mẫu cho thấy: mặc dù có một số mẫu bị đứt gãy nhưng 
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vẫn có băng vạch vẫn có thể quan sát rõ, vẫn đáp ứng tốt cho mục đích sử dụng làm 

DNA khuôn cho chỉ thị DNA. 

➢ Phân tích đa dạng di truyền của 18 mẫu sử dụng 14 chỉ thị DNA 

Kết quả tối ưu nhiệt độ gắn mồi. 

Nhiệt độ gắn mồi tối ưu có sự thay đổi so với nhiệt độ khuyên dùng từ nhà sản xuất 

là các mồi PHI1662, PHI083, PHI072, PHI093 và PHI102228. Nhiệt độ gắn mồi 

của mồi PHI1662 giảm ít nhất từ 52°C xuống 50°C, nhiệt độ gắn mồi của mồi 

PHI083 giảm nhiều nhất từ 52°C xuống 42°C, lần lượt các mồi PHI072 giảm từ 

46°C xuống 42°C, mồi PHI093 giảm từ 50°C xuống 42°C và mồi PHI102228 giảm 

từ 51°C xuống 42°C. 

➢ Kết quả điện di 

Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 14 chỉ thị DNA để phân tích đa dạng di truyền 

của 18 mẫu lá ngô nếp vàng đã tách chiết được. 

 

Hình 4.3: Kết quả điện di sản phẩm PCR sử dụng mồi PHI 2276 

Hình 4.3 là kết quả điện di sản phẩm PCR 18 mẫu giống ngô sử dụng mồi PHI2276 

có 18 giếng lên vạch, số vạch dao động từ 1-7 băng vạch, trong đó có YW06 có 7 

băng vạch. 

 

Hình 4.4: Kết quả điện di sản phẩm PCR sử dụng mồi PHI 101049 

Hình 4.4 là kết quả điện di sản phẩm PCR 18 mẫu giống ngô sử dụng mồi PHI 
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101049 trong đó có 18 giếng lên vạch, số băng vạch dao động từ 1-4 băng, trong đó 

mẫu YW10, YW15, D141 có 4 băng vạch. 

 

Hình 4.5. Kết quả điện di sản phẩm PCR sử dụng mồi PHI 108411 

Hình 4.5 là kết quả điện di sản phẩm PCR 18 mẫu giống ngô sử dụng mồi 

PHI108411 trong đó có 18 giếng lên vạch, số băng dao động từ 1- 4 băng, trong đó 

mẫu YW03, YW10, YW11 có 4 băng vạch. 

Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 14 chỉ thị DNA để phân tích đa dạng di truyền 

của 18 mẫu lá ngô nếp vàng đã tách chiết được cho thấy mồi cho băng vạch ít khi 

chạy với 18 mẫu giống ngô nếp vàng là: PHI1028 và mồi PHI072; mồi cho nhiều 

băng vạch nhất là mồi PHI 2276; trung bình là 28 băng/ mồi. 

➢ Kết quả phân tích mức độ tương đồng di truyền 

Kết quả cho thấy hệ số tương đồng của 18 mẫu giống ngô dao động từ 0,547 – 

0,925. Trong đó, cặp mẫu H5 và H12 có hệ số tương đồng cao là 0,925, cặp mẫu 

H8 và H17 có hệ số tương đồng thấp nhất là 0,547. 

➢ Kết quả xây dựng cây đa dạng 

Ở mức độ tương đồng di truyền 0,79 có thể chia 18 mẫu giống ngô thành 6 nhóm 

chính nhóm I có 1 mẫu YW08, nhóm II có 1 mẫu giống YW09, nhóm III có 1 mẫu 

giống YW14, nhóm IV có 2 mẫu giống YW10, YW11, nhóm V có 2 mẫu giống 

SWsyn1, UV và nhóm VI có 11 mẫu giống YW01, YW02, YW03, YW04, YW05, 

YW06, YW07, YW12, YW13, YW15, D141 
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➢ Kết quả xác định chỉ số đa dạng của các chỉ thị: PIC 

Chỉ số PIC thể hiện chỉ số đa hình của 18 mồi biến động từ 0,1 đến 0,32. Mồi 

PHI1277 và PHI072 có chỉ số PIC thấp nhất là 0,1; mồi PHI2276 có chỉ số PIC cao 

nhất là 0,32. Chỉ số PIC trung bình của 14 mồi là 0,195. 

Kết luận: 

Đã đánh giá mức độ tương đồng di truyển của 18 mẫu giống có hệ số tương đồng 

di truyền dao động từ 0,547 – 0,925 và đã xây dựng cây đa dạng dựa trên kết quả 

điện di của 14 chỉ thị ADN, ở mức độ tương đồng di truyền 0,79 có thể chia 18 

mẫu giống ngô thành 6 nhóm chính nhóm I có 1 mẫu YW08, nhóm II có 1 mẫu 

giống YW09, nhóm III có 1 mẫu giống YW14, nhóm IV có 2 mẫu giống YW10, 

YW11, nhóm V có 2 mẫu giống SWsyn1, UV và nhóm VI có 11 mẫu giống 

YW01, YW02, YW03, YW04, YW05, YW06, YW07, YW12, YW13, YW15, 

D141. 

Kết quả đánh giá giá trị PIC mồi PHI2276 có chỉ số PIC cao nhất là 0,32, mồi 

PHI053 có chỉ số PIC thấp nhất là 0,07, 16 mồi còn lại biến động từ 0,07 đến 0,32. 

316.  
Đại 

học 

Đánh giá tác động của 

một số chủng xạ 

khuẩn đến khả năng 

nảy mầm của cây họ 

Hòa thảo 

Nguyễn 

Thị Minh 

Trâm 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích của đề tài: Đánh giá tác động của một số chủng xạ khuẩn đến khả năng 

nảy mầm của cây họ Hòa thảo. 

. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nuôi cấy xạ khuẩn (Nguyễn Xuân Cảnh và ctv., 2016)  

- Phương pháp nuôi lỏng (Nguyễn Văn Cách, 2004) 
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- Phương pháp đánh giá tác động của các chủng xạ khuẩn ở các nồng độ khác nhau 

đến khả năng nảy mầm của các loại hạt thuộc họ Hòa thảo  

- Phân tích số liệu 

- Phương pháp giữ giống (Nguyễn Lân Dũng và cs) 

 

Kết quả nghiên cứu: 

Kết quả thử nghiệm ảnh hưởng của DNC xạ khuẩn đến khả năng nảy mầm của hạt 

sau 5 ngày (đối với giống lúa N91) và 7 ngày (đối với giống lúa T68 và Tẻ tím) 

được thể hiện trên mục 4.1., 4.2. và 4.3.  

- Kết quả cho thấy, ở các nồng độ DNC và ở các chủng xạ khác nhau có ảnh hưởng 

tới khả năng nảy mầm của các loại hạt khác nhau. Khi xử lý ngâm hạt với các tỷ lệ 

pha loãng DNC 2%, 5%, 20%, 50%, hạt có xu hướng nảy mầm nhanh hơn so với tỷ 

lệ DNC 100%. Với một số chủng xạ khuẩn, khả năng nảy mầm của hạt bị ức chế 

mạnh khi xử lý hạt bằng DNC 100%. Điều này đúng với nghiên cứu của Nguyễn 

Hoàng Minh Huy (2006) trên 2 loại đậu là Đậu đen và Đậu trắng và nghiên cứu của 

Trịnh Thời An (2014) trên hạt cây cải xanh. 

- Khảo sát khả năng ảnh hưởng của DNC xạ khuẩn lên sự phát triển thân mầm và 

rễ mầm của các giống lúa sau 5 ngày (đối với giống N91), 7 ngày (đối với giống 

T68 và Tẻ tím), tiến hành đo thân mầm và rễ, sử dụng phương pháp thống kê để lấy 

giá trị trung bình và so sánh sự chênh lệch của cây đã được xử lý với dịch xạ và cây 

đối chứng. 
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- Kết quả từ các biểu đồ cho thấy, hầu hết các chủng xạ khuẩn ở các nồng độ khác 

nhau có tác động rất lớn tới sự phát triển của thân mầm và rễ cây. Qua đánh giá, 

các chủng xạ khuẩn ở nồng độ DNC 2% và 5% cho cây con phát triển tốt hơn các 

nồng độ DNC còn lại. Nồng độ DNC 50% và 100% cho cây con phát triển kém. 

Điều này đúng với nghiên cứu của Trịnh Thời An (2014) trên cây cải xanh. 

Kết luận: 

1. Các nồng độ DNC của từng chủng xạ khác nhau tác động đến mỗi loại hạt là 

khác nhau. Các nồng độ DXK sau khi pha loãng hầu hết có tác dụng kích thích sự 

phát triển của cây con. 

2. Nồng độ DNC càng cao thì khả năng kìm hãm quá trình nảy mầm của hạt cũng 

như các chỉ tiêu chiều dài thân mầm, rễ mầm của cây con.  

3. Qua thí nghiệm, chọn lọc được 6 chủng xạ khuẩn: XK43, XK46, XK56, CT1, 

CT13 và CT17 có tác động mạnh nhất đến sự nảy mầm, chỉ tiêu về thân, rễ mầm 

của cây con.  

317.  
Đại 

học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của từ trường 

nam châm đến quá 

trình sinh trưởng và 

phát triển của giống 

đậu tương DT2010 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

TS.Nguyễn 

Thanh Hảo 
Nêu ưu điểm của nam châm đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng 
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318.  
Đại 

học 

PHÂN LẬP VÀ 

NGHIÊN CỨU ĐẶC 

ĐIỂM SINH HỌC 

CỦA VI KHUẨN 

AEROMONAS SPP. 

GÂY BỆNH TRÊN 

CÁ 

Huỳnh Thị 

Mỹ Hương 

TS. Nguyễn 

Thùy 

Dương, 

PGS. TS 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Với mục đích tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm của các chủng vi 

khuẩn Aeromonas gây bệnh trên cá. Từ các mẫu gan, thận cá nước ngọt có dấu 

hiệu bị bệnh xuất huyết, đốm đỏ thu thập được từ các địa phương khác nhau. Trên 

môi trường TSA, kết quả phân lập được 11 chủng vi khuẩn. Trong đó có 3 chủng vi 

khuẩn có khả 

năng gây bệnh xuất huyết cao cho cá rô phi giống là: AH6; AH1.1 và AH2.3. 

Các chủng vi khuẩn này có các đặc điểm sinh học như trực khuẩn gram âm, 

dương tính với catalase, idole, có khả năng di động… có đặc điểm hình thái và 

tế bào giống các đặc điểm của chủng vi khuẩn Aeromonas spp…. Các chủng vi 

khuẩn này đều có khả năng chịu muối đến 10% mặc dù rất yếu. Kết hợp các đặc 

điểm hình thái, sinh lý, sinh hoá và phân tích trình tự gen mã hóa vùng 16S rRNA, 

các chủng vi 

khuẩn tuyển chọn đã được xác định là Aeromonas hydrophila. 

319.  
Đại 

học 

Nghiên cứu nhân 

giống invitro cây 

chuối tiêu Nam Mỹ 

Nguyễn 

thị Hoa 

Ts.Đặng thị 

thanh tâm 

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình nhân nhanh in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ. Các nội dung nghiên cứu bao 

gồm xác định ảnh hưởng của nồng độ BA, than hoạt tính và một số hợp chất hữu 

cơ trong môi trường nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh. Các chất hữu cơ được khảo 

sát ảnh hưởng trong quá trình nhân nuôi in vitro là nước dừa, chuối, khoai tây, 

neem oil. Kết quả cho thấy môi trường MS có bổ sung thêm 2mg/l BA là môi 

trường thích hợp nhất cho quá trình phát sinh chồi in vitro chuối Nam Mỹ. Chiều 

cao chồi, hình thái chồi và chiều dài rễ và hình thái rễ được thu nhận và sử dụng để 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

đánh giá hiệu quả của các dịch nghiền hữu cơ sau 3 tuần nuôi cấy. Kết quả cho 

thấy nước dừa, lượng chuối, khoai tây, neem oil và than hoạt tính có tác động tích 

cực đến sự phát triển của chồi con in vitro chuối tiêu Nam Mỹ. Qua nghiên cứu cho 

rằng: bổ sung 40 ml/l nước dừa vào môi trường nuôi cấy phù hợp nhất để nhân 

nhanh tạo chồi giống chuối tiêu Nam Mỹ, với hệ số nhân chồi TB là 7,9 chồi và 

chiều cao chồi TB là 2,5 cm; bổ sung 0,5 g/l Than hoạt tính vào môi trường tạo rễ 

là phù hợp nhất, chiều cao chồi TB đạt 3,13 cm, chiều dài rễ TB đạt 7,55 cm với 

trọng lượng tươi TB đạt 3,55 g. Đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra ảnh hưởng của 

dịch chiết chuối, khoai tây và neem oil đến sự phát triển chồi in vitro cây chuối tiêu 

Nam Mỹ. Kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng trong sản xuất nhân 

giống in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ giúp cung cấp đủ số lượng ra thị trường. 

320.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ ẢNH 

HƯỞNG CỦA CHẤT 

NỀN SỬ DỤNG ĐỂ 

NUÔI RUỒI LÍNH 

ĐEN (Hermetia 

illucens Linnaeus, 

1758) ĐẾN THÀNH 

PHẦN VI SINH VẬT 

TRONG PHÂN THẢI 

CỦA CHÚNG 

NGUYỄN 

THỊ THU 

HẬU 

TS. 

NGUYỄN 

THỊ 

NHIÊN,TS. 

TRƯƠNG 

QUANG 

LÂM 

TÓM TẮT BÁO CÁO 

Mục đích nghiên cứu: 

1. Đánh giá ảnh hưởng của các chất nền (phế thải trong trồng trọt, chăn nuôi, chế 

biến thủy sản) sử dụng để nuôi ruồi Lính đen đến thành phần vi sinh vật trong phân 

thải của chúng. 

2. Đánh giá tác động của một số chi vi sinh vật trong phân thải ruồi Lính đen đến 

thành phần vi sinh vật hoại sinh bản địa ở một số địa phương tại Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu: 

1. Phương pháp thu mẫu. 

2. Pha loãng mẫu phân và đất. 
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3. Phương pháp phân tích vi sinh. 

4. Phương pháp đến khuẩn lạc. 

5. Phương pháp xử lý số liệu. 

Kết quả nghiên cứu: 

Trong phân thải ruồi Lính đen ở tất cả các nghiệm thức nuôi trong phòng thí 

nghiệm có sự có mặt của hầu hết các nhóm vi sinh vật hoại sinh: Các chi vi khuẩn: 

Bacillus spp., Clostridium spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp., 

Pseudomonas spp., Ruminococcus spp.; các chi nấm mốc phân giải chất hữu cơ: 

Aspergillus spp., Rhizopus spp., Chrysosporium spp.; các chi nấm men: Candida 

spp., Endomycopsis spp., Saccharomyces spp. 

Chỉ có duy nhất Trichoderma spp. thuộc chi nấm mốc phân giải chất hữu cơ không 

xuất hiện ở bất cứ nghiệm thức nào. 

Trong phân thải ruồi Lính đen ở tất cả các nghiệm thức thu ngoài phòng thí nghiệm 

có đều xuất hiện tất cả chi vi khuẩn và nấm men. Riêng chi nấm mốc Trichoderma 

spp. chỉ được phát hiện trong mẫu phân thải thu tại Cần Thơ. Ở tất cả các mẫu phân 

được phân tích đều phát hiện mật độ Bacillus spp. và Enterobacter spp. cao nhất. 

Trong các mẫu đất quanh khu nuôi ruồi Lính đen được phân tích có 4 chi vi khuẩn 

có mặt ở tất cả các mẫu là Bacillus spp., Clostridium spp., Streptococcus spp., 

Enterobacter spp. Chi Pseudomonas spp. không xuất hiện ở mẫu đất xung quanh 

khu nuôi tại Đồng Nai, Ruminococcus spp. không xuất hiện ở mẫu đất trong khu 

nuôi tại Cần Thơ. Tất cả các chi nấm mốc phân giải chất hữu cơ và nấm men đều 
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có mặt ở tất cả các mẫu đất tại Đồng Nai, Cần Thơ và Sơn La.  

Vi sinh vật trong phân thải từ ruồi Lính đen không có tác động rõ ràng đến thành 

phần vi sinh vật hoại sinh bản địa ở một số địa phương tại Việt Nam (Đồng Nai, 

Cần Thơ, Sơn La). 

 

Kết luận: 

Nghiên cứu đã xác định được sự có mặt và mật độ một số chi vi sinh vật trong phân 

thải từ ruồi Lính đen thu trong điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài môi trường tự 

nhiên.  

Các chất nền (phế thải trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thủy sản) sử dụng để 

nuôi ruồi Lính đen có ảnh hưởng đến thành phần vi sinh vật trong phân thải của 

chúng.  

Vi sinh vật trong phân thải từ ruồi Lính đen không có tác động rõ ràng đến thành 

phần vi sinh vật hoại sinh bản địa ở một số địa phương tại Việt Nam (Đồng Nai, 

Cần Thơ, Sơn La). 

321.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU 

NHÂN GIỐNG IN 

VITRO CÂY THỦY 

SINH 

BUCEPHALANDRA 

SP. 

Lê Thị 

Huệ 

Đặng Thị 

Thanh Tâm 

TÓM TẮT 

Bucephalandra sp. là một loài thực vật quý hiếm có nguồn gốc từ đảo Borneo. Là 

cây thủy sinh được trang trí cho thiết kế nội thất nhà và sưu tầm trong bể thủy sinh, 

Tuy nhiên tốc độ phát triển của cây là rất chậm, và đang được khai thác quá mức, 

dẫn đến môi trường sống của cây bị ảnh hưởng. Tuy nhiên ở Việt Nam, hiện nay 

chưa có công bố chính thức nào về nghiên cứu nhân in vitro cây thủy sinh 
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Bucephalandra sp. 

Đề tài “Nghiên cứu nhân giống in vitro cây thủy sinh Bucephalandra sp.” với các 

kết quả nghiên cứu chính như sau: 

Môi trường nhân nhanh in vitro tối ưu nhất cho cây Bucephalandra sp. là môi 

trường MS có bổ sung 2mg/l BA có hệ số nhân chồi đạt 3,71 chồi/mẫu và chiều 

cao trung bình chồi đạt 1,90cm. 

Môi trường bổ sung Kinetin và BA với α-NAA không phải là môi trường tối ưu 

cho quá trình nhân nhanh chồi cây Bucephalandra sp. 

Môi trường bổ sung hợp chất hữu cơ (nước dừa) không phù hợp cho việc tăng sinh 

khối cụm chồi cây Bucephalandra sp. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là những thông số ban đầu để xây dựng quy trình 

nhân nhanh in vitro cây thủy sinh Bucephalandra sp 

322.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG CỦA MỘT 

SỐ CHỦNG XẠ 

KHUẨN ĐẾN KHẢ 

NĂNG NẢY MẦM Ở 

CÂY HO ̣ĐẬU 

Trần Hồng 

Hạnh 

TS Huỳnh 

Thị Thu Huệ 

Đề tài “Đánh giá tác động của một số chủng xạ khuẩn đến khả năng nảy mầm ở cây 

họ Đậu” được tiến hành tại phòng thí nghiệm của bộ môn Công nghệ vi sinh – 

khoa Công nghệ sinh học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong khoảng thời 

gian từ tháng 04/2022 đến tháng 09/2022. 

Xạ khuẩn (Actinomycetes) là chủng vi sinh vật đem lại nhiều lợi ích trong nông 

nghiệp, công nghiệp, y tế. Chúng có khả năng sinh tổng hợp các enzyme có ích. 

Với mục đích đánh giá tỉ lệ nảy mầm và chiều cao thân mầm của cây Đậu. Kết quả 

đã sàng lọc được một số chủng có khả năng kích thích hay ức chế khả năng nảy 

mầm của các loại hạt thuộc cây họ đậu cũng như kích chiều cao thân mầm ở từng 
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nồng độ khác nhau. đã khảo sát và đánh giá tác động của 20 chủng xạ khuẩn tác 

động đến 4 loại đậu khác nhau. Chủng xạ khuẩn có khả năng khích thích nảy mầm 

và tăng trưởng thực vật: XK8, XK13, XK42, XK52. Dịch nuôi cấy xạ khuẩn pha 

loãng ở nồng độ 2% kích thích sự nảy mầm của hạt nhưng nồng độ pha loãng càng 

cao từ 50% đến 100% dịch nuôi cấy thì càng ức chế nảy mầm và phát triển chiều 

cao. Chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế nảy mầm và ức chế tăng trưởng thực vật: 

CT11, XK46, CT8, CT19 khi ngâm hạt vào DNC các chủng này ở mọi nồng độ 

DNC thì tỷ lệ nảy mầm và chiều cao cây con đều thấp hơn đối chứng. Nồng độ 

dịch xạ khuẩn càng cao thì càng ức chế cây họ Đậu phát triển, làm hạt khó nảy 

mầm. 

323.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ MỐI 

LIÊN QUAN GIỮA 

ĐA HÌNH GEN 

VASOACTIVE 

INTESTINAL 

PEPTIDE 

RECEPTOR 1 

(VIPR1) ĐỐI VỚI 

KHẢ NĂNG SINH 

TRƯỞNG Ở GÀ 

LIÊN MINH 

Nguyễn 

Tuấn 

Dương 

TS. Trần Thị 

Bình 

Nguyên 

TÓM TẮT 

Tên khoá luận: Đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen Vasoactive Intestinal 

Peptide Receptor 1 (VIPR1) đối với khả năng sinh trưởng ở gà Liên Minh. 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Bình Nguyên 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Dương 

Khoa: Công nghệ Sinh học 

Lớp: CNSHB Khoá: 63 

Mục đích nghiên cứu: 

- Đánh giá các chỉ tiêu liện quan đến sinh trưởng ở gà Liên Minh. 

- Xác định mối liên quan giữa đa hình gen VIPR1 với tính trạng sinh trưởng ở gà 

Liên Minh.  
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Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp tách chiết ADN hệ gen từ máu. 

- Phương pháp điện di. 

- Phương pháp PCR – RFPL. 

- Phương pháp xác định khối lượng và kích thước các chiều cơ thể của gà.  

- Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng. 

- Phương pháp xử lý số liệu. 

Kết quả nghiên cứu chính và kết luận: 

1. Khả năng sinh trưởng 

Nuôi đến 20 tuần tuổi, khối lượng của gà trống là 1965,74 g và gà mái là 1661,76 

g.  

Gà trống đạt tốc độ sinh trưởng tuyệt đối cao nhất là 19,24 g/con/ngày ở giai đoạn 

7 – 8 tuần tuổi, gà mái đạt 16,72 g/con/ngày ở giai đoạn 12 – 14 tuần tuổi.  

Tốc độ sinh trưởng tương đối tại đạt 49,42 % ở gà trống và 49,30 % ở gà mái vào 

giai đoạn tuần tuổi đầu tiên.  

2. Kích thước cơ thể 

Ở tuần tuổi thứ 20, kích thước các chiều đo như dài thân, dài lườn, dài bàn chân, 

dài đùi, dài cẳng chân, sâu ngực và dài cánh của gà trống lần lượt là 22 cm, 15,84 

cm, 8,53 cm, 23,69 cm, 12,47 cm, 16,12 cm và 8,41 cm; đối với gà mái chiều dài 

các kích thước này lần lượt là 20,47 cm, 14,55 cm, 7,72 cm, 21,05 cm, 11,18 cm, 

14,49 cm, 6,99 cm. 
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3. Kết quả phân tích đa hình gen VIPR1 

Xác định được tần số alen và kiểu gen gà Liên Minh tại đa hình gen VIPR1 trong 

đó tần số của alen C (0,62) cao hơn tần số của alen T (0,38).  

Quan sát được 3 kiểu gen trong quần thể là CC, CT và TT phân bố theo tần số lần 

lượt là 0,35, 0,54, 0,11. 

Không tìm thấy mối liên quan giữa đa hình gen VIPR1 đối với chỉ tiêu về sinh 

trưởng và kích thước các chiều đo cơ thể ở gà Liên Minh 

324.  
Đại 

học 

Nghiên cứu trồng sâm 

Hàn Quốc (Panax 

Ginseng) trong nhà vi 

khí hậu và ảnh hưởng 

của ánh sáng đặc hiệu 

đến sinh trưởng, năng 

suất và tích lũy hoạt 

chất Ginsenoside của 

cây 

Nguyễn 

Thị Trinh 

GS.TS. 

Nguyễn 

Quang 

Thạch 

 

Đề tài “Nghiên cứu trồng sâm Hàn Quốc (Panax Ginseng) trong nhà vi khí hậu và 

ảnh hưởng của ánh sáng đặc hiệu đến sinh trưởng, năng suất và tích lũy hoạt chất 

Ginsenoside của cây” được tiến hành từ tháng 12/2021 đến tháng 08/2022, tại 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển ánh sáng phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, 

với mục tiêu trồng thành công cây sâm Hàn Quốc trong phòng vi khí hậu và sử 

dụng ánh sáng đặc hiệu làm tăng hoạt chất Ginsenoside trên cây Sâm Hàn Quốc 2 

năm tuổi. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định được cây sâm Hàn Quốc 

(Panax ginseng) hoàn toàn có thể trồng tại Việt Nam trong điều kiện nhà vi khí hậu 

có nhiệt độ: 23⸰C, ẩm độ 90%, sử dụng giá thể được pha trộn với tỷ lệ 12% 

peatmoss+ 8% perlite + 10 % vermiculite + 70% xơ dừa, củ giống kích thước lớn 

(2,1 -2,3 g/củ), đèn chiếu sáng có phổ ánh sáng như đèn nền 1 là thích hợp cho 

trồng sâm Hàn Quốc trong nhà vi khí hậu, tỷ lệ nảy mầm cao (đạt 98,52%), cây 

sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cá thể đạt 5,87 g/cây. Sử dụng đèn chiếu sáng 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

đặc hiệu trong 5 ngày trước thu hoạch giúp cây tích luỹ hoạt chất trong thân lá đạt 

cao nhất, tổng hàm lượng các hợp chất ginsenoside tăng lên. 

325.  
Đại 

học 

Nghiên cứu khả năng 

ức chế hoạt tính 

enzyme tyrosinase từ 

dịch chiết cây gừng 

gió (zingiber 

zerumbet smith), dâu 

tằm (murus alba) và 

hoa hoè (sophara 

japonica) để phát triển 

làm kem trắng da tự 

nhiên 

Trần Thị 

Thương 

PGS.TS 

Nguyễn Đức 

Bách 

Nguyên nhân xuất hiện các vết nám hay tàn nhang là do sự tích lũy của melanin là 

sản phẩm chuyển hóa xúc tác bởi enzym tyrosinase và có sự tham gia của tia tử 

ngoại trong ánh nắng mặt trời. Tia tử ngoại UV trong ánh nắng mặt trời sẽ kích 

hoạt các tế bào melanocyte dẫn đến tăng sản xuất melanin và hậu quả tạo ra các vết 

nám, tàn nhang trên da. Khi lượng melanin tăng quá mức sẽ tạo ra các vùng tích 

lũy melanin không đều gây ra hiện tượng da không đồng nhất màu làm ảnh hưởng 

đến thẩm mĩ. Việc ngăn chặn hoặc loại bỏ melain tích lũy dưới da gây nên để giải 

quyết các bệnh về da ta cần giảm thiểu sự hình thành melanin cụ thể là cần ức chế 

hoạt động của enzyme tyrosinase. Để góp phần cung cấp cho việc ứng dụng cây 

dược liệu trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, nghiên cứu này thực hiện khảo sát 

khả năng ức chế hoạt enzyme tyrosinase từ cao chiết ba loại dược liệu gừng gió, 

dâu tằm và đơn mặt trời. Bằng phương pháp xử lý, tách chiết mẫu bằng phương 

pháp chiết soxhlet thu được cao chiết mỗi loại sau đấy mang đi đánh giá khả năng 

ức chế hoạt tính enzyme tyrosinase bằng phương pháp đo quang sử dụng máy 

ELISA ở bước sóng 492nm, nghiên cứu đã khẳng định được ba loại dược liệu tự 

nhiên gừng gió, dâu tằm và hoa hòe đều có khả năng ức chế hoạt tính enzyme 

tyrosinase. Gừng gió có giá trị phần trăm ức chế 58,15% với IC50 = 352.96 µg/ml, 

Km1 = 4.63 mM. Dâu tằm có giá trị phần trăm ức chế 41,86% chưa đạt giá trị 50% 

ức chế và Km2 = 1.54mM. Dâu tằm có giá trị phần trăm ức chế 26,89% chưa đạt 
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giá trị 50% ức chế, Km3 = 0.64mM. Qua nghiên cứu thử nghiệm khả năng ức chế 

enzyme tyrosinase từ ba loại cây dược liệu gừng gió, đơn mặt trời và dâu tằm có 

thể thấy tiềm năng ứng dụng để sản xuất kem trắng sáng da rất lớn và rất an toàn, 

có thể sử dụng trong ngành mỹ phẩm làm đẹp. 

326.  
Đại 

học 

PHÂN LẬP CÁC 

CHỦNG NẤM MỐC 

SINH TỔNG HỢP 

LACCASE VÀ 

ĐÁNH GIÁ KHẢ 

NĂNG XỬ LÝ 

LIGNIN TỪ PHẾ 

PHỤ PHẨM NHÃN 

Võ Thị 

Hoài 

Nhung 

Th.S Trịnh 

Thị Thu 

Thủy 

MỤC ĐÍCH:  

- Phân lập được các chủng nấm sinh tổng hợp laccase. 

- Đánh giá khả năng phân hủy lignin từ phế phụ phẩm sau thu hoạch nhãn 

của các chủng nấm mốc được tuyển chọn. 

PHƯƠNG PHÁP: 

- Phương pháp phân lập và làm thuần. (Nguyễn Lân Dũng – 2000).  

- Sàng lọc các chủng nấm có hoạt tính laccase. (Định tính với 3 cơ chất: acid 

tannic, guiacol, syringaldazine). 

- Xác định và đánh giá hoạt độ laccase. (Sử dụng cơ chất guiacol và đo ở bước 

sóng 450nm) 

- Quan sát đặc điểm hình thái của các chủng nấm mốc vừa phân lập. 

- Thí nghiệm đánh giá khả năng phân huỷ lignin trong phụ phẩm sau thu hoạch. 

- Nguồn nguyên liệu gồm: cành, lá, vỏ, hạt nhãn (1:1:1:1) và được bổ sung tỉ lệ 

dịch enzyme laccase như sau: 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. 

KẾT QUẢ: 

Từ 9 chủng nấm mốc phân lập thu được 4 chủng LB1.1, GL1.1, 

GL2.1, GL2.3 có hoạt tính laccase trong đó có chủng LB1.1 có khả năng sinh 
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enzyme laccase vượt trội hơn hẳn so với các chủng còn lại. Chủng LB1.1 có 

hoạt độ laccase đạt 8,175 U/mL. Chủng LB1.1 được tuyển chọn tiếp tục để tiến 

để đánh giá khả năng phân hủy lignin có trong phụ phẩm sau thu hoạch nhãn. 

Sau 3, 5, 7 ngày ủ phế phụ phẩm với 10% dịch enzyme chủng nấm mốc LB1.1, 

hàm lượng lignin giảm tương tương đối 29,62%, trong khi đó hàm lượng 

cellulose và hemicellulose giảm 5,94%. 

KẾT LUẬN: 

Những kết quả đạt được sẽ là cơ sở khoa học cho việc sử dụng các chủng 

vi khuẩn nhằm sản xuất các chế phẩm vi sinh chất lượng cao để phân hủy phế 

phụ phẩm sau thu hoạch nhãn. 

327.  
Đại 

học 

Bước đầu nghiên cứu 

xây dựng kỹ thuật 

nuôi trồng nấm mỡ 

(Agaricus bisporus) 

trên giá thể có bổ 

sung nguồn dinh 

dưỡng cám mạch 

Nguyễn 

Dữ Hoàng 

Ngô Xuân 

Nghiễn 

Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nuôi trồng nấm mỡ (Agaricus 

bisporus) trên giá thể có bổ sung nguồn dinh dưỡng cám mạch” được tiến hành 

nhằm khảo sát ảnh hưởng của cơ chất có bổ sung cám mạch đến năng suất nuôi 

trồng nấm mỡ, một số chỉ tiêu sinh học của nấm khi hình thành và phát triển quả 

thể như kích thước, khối lượng…. 

Thí nghiệm 1: Kết quả thu được cho thấy Công thức giá thể cho chất lượng quả thể 

tốt nhất là CT1: 100% compost với năng suất đạt 21.88%. 

Thí nghiệm 2 : Đánh giá ảnh hưởng của các công thức đất phủ đến sinh trưởng phát 

triển và năng suất của nấm mỡ AL-1 cho kết quả CT1 ( đất thịt ) là công thức đất 

phủ tốt nhất với năng suất trung bình đạt 17.37%. 

Thí nghiệm 3 : Đánh giá ảnh hưởng của ngày phủ đất đến sinh trưởng phát triển và 
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năng suất của nấm mỡ AL-1 cho kết quả CT1 (5 ngày ) phù hợp nhất, đạt năng suất 

là 17.78%. 

328.  
Đại 

học 

Khảo sát khả năng 

sinh trưởng của nấm 

Linh chi tím Ga-20 

trên môi trường nhân 

giống và giá thể nuôi 

trồng khác nhau. 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Thùy 

Tên khóa luận: “Khảo sát khả năng sinh trưởng của nấm Linh chi tím Ga-20 trên 

môi trường nhân giống và giá thể nuôi trồng khác nhau” 

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phương Thảo 

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Bích Thùy 

Nấm Linh chi tím có tên khoa học là Ganoderma sinense thuộc họ nấm lim. Nó 

không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn được biết đến như một thần dược giúp 

cải thiện tình trạng sức khỏe, chống ung thư, ổn định huyết áp, lưu thông máu,... 

Ngày nay, nấm Linh chi đã được mọi người biết đến và sử dụng rộng rãi hơn. 

Chính vì vậy nên việc nghiên cứu và trồng nấm Linh chi là vô cùng quan trọng.  

Đề tài khóa luận này tập trung vào khảo sát đánh giá khả năng sinh trưởng sợi nấm 

của chủng nấm Linh chi tím Ga-20 trên các môi trường dinh dưỡng cấp 1 có bổ 

sung các chất dinh dưỡng khác nhau và trên các giá thể nuôi trồng là: mùn cưa, 

cám mạch, bột ngô và bột CaCO3 . Kết quả thu được như sau: 

1. Môi trường dinh dưỡng cấp 1 tốt nhất cho sự sinh trưởng của hệ sợi chủng nấm 

Linh chi tím Ga-20 là môi trường có bổ sung Fructose với độ dài trung bình hệ 

sợi/ngày là 5,12 mm và thời gian sợi mọc kín đĩa là 8,3 ngày. 

2. Khảo sát hàm lượng Fructose có trong môi trường dinh dưỡng cấp 1 thích hợp 

nhất là 20 gram/lit độ dài trung bình hệ sợi/ngày là 6,66 mm và thời gian sợi mọc 

kín đĩa là 6,55 ngày. 
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3. Môi trường dinh dưỡng cấp 1 tốt nhất cho sự sinh trưởng của hệ sợi chủng nấm 

Linh chi tím Ga-20 là môi trường có bổ sung CNM với độ dài trung bình hệ 

sợi/ngày là 4,19 mm và thời gian sợi mọc kín đĩa là 9,22 ngày. 

4. Khảo sát hàm lượng CNM có trong môi trường dinh dưỡng cấp 1 thích hợp nhất 

là 1 gram/lit độ dài trung bình hệ sợi/ngày là 4,27 mm và thời gian sợi mọc kín đĩa 

là 12,88 ngày. 

5. Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của chủng nấm Linh chi 

tím Ga-20 trên các cơ chất nuôi trồng cho thấy cơ chất có 79% mùn cưa + 20% 

cám mạch + 1% bột CaCO3 là có độ dài trung bình hệ sợi/ngày mọc nhanh nhất là 

2,95 mm. 

6. Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của chủng nấm Linh chi 

tím Ga-20 trên các cơ chất nuôi trồng cho thấy cơ chất có 79% mùn cưa + 20% bột 

ngô + 1% bột CaCO3 là có độ dài trung bình hệ sợi/ngày mọc nhanh nhất là 3,09 

mm. 

329.  
Đại 

học 

Đánh giá khả năng 

sinh trưởng của chủng 

nấm Linh chi 

(Ganoderma lucidum) 

Ga18 trên một số môi 

trường hữu cơ 

Nguyễn 

Thị Huệ 

TS. Nguyễn 

Thị Bích 

Thùy 

Nghiên cứu nhằm đánh giá, khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển đặc điểm 

hình thái của chủng nấm, qua đó lựa chọn được công thức phù hợp với đặc tính 

sinh trưởng của giống nấm. Từ đó có thể đưa giống nấm này vào sản xuất, góp 

phần đa dạng nguồn giồng nấm Linh chi. 

Kết quả cho thấy: 

Đối với ảnh hưởng của các loại dịch chiết tự nhiên tới sự sinh trưởng của chủng 

nấm Linh chi Ga18 thì ở công thức 5 với dịch chiết là bột ngô cho kết quả tốt nhất. 
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Với tốc độ mọc nhanh nhất là 5,18mm/ngày và thời gian kín đĩa ngắn nhất là 8,66 

ngày. 

Đối với ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu khác nhau của môi trường nhân giống cấp 

2 tới sinh trưởng và phát triển của nấm Linh chi Ga18 thì ở công thức 4 (35% thóc 

hạt + 58% mùn cưa + 6% cám mạch + 1% CaCO3) là tốt nhất. Với tốc độ mọc sợi 

là 3,58 mm/ngày, thời gian kín ống nghiệm là 47,88 ngày và hệ sợi dày (có tốc độ 

mọc sợi nhanh hơn công thức 5,6 và hệ sợi dày hơn công thức 1,2 và 3). 

Đối với ảnh hưởng của tỷ lệ cám mạch bổ sung đến sinh trưởng và phát triển của 

nấm Linh chi Ga18 thì ở công thức 5 ( với 20% cám mạch) cho kết quả tốt nhất với 

trung bình độ dài sợi nấm/ngày là 4,19 mm, thời gian kín bịch là 43 ngày, mật độ 

hệ sợi rất dày và sợi trắng đục dễ quan sát. Có khối lượng quả thể tươi/bịch lớn 

nhất là 44,6 gram. 

Đối với ảnh hưởng của tỷ lệ bột ngô bổ sung đến sinh trưởng và phát triển của nấm 

Linh chi Ga18 thì ở công thức 5 ( với 20% bột ngô) cho kết quả tốt nhất với trung 

bình độ dài sợi nấm/ngày là 4,66 mm, thời gian kín bịch là 37,1 ngày, mật độ hệ sợi 

rất dày và sợi trắng đục dễ quan sát. Có khối lượng quả thể tươi/bịch lớn nhất là 48 

gram. 

330.  
Đại 

học 

TUYỂN CHỌN CÁC 

CHỦNG VI KHUẨN 

CÓ KHẢ NĂNG CỐ 

ĐỊNH NITO VÀ 

Nguyễn 

Diệu Linh 

Th.S Trịnh 

Thị Thu 

Thủy 

Để có cơ sở khoa học cho việc ứng dụng các chế phẩm vi sinh vào nông nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, nghiên cứu này tuyển chọn và khảo sát 

một số đặc tính của các chủng vi khuẩn cố định nito phân giải phosphate khó tan 

được phân lập từ các mẫu đất. Các mẫu đất phân lập được lấy tại 5 địa điểm ở 
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PHÂN GIẢI 

PHOSPHATE KHÓ 

TAN 

huyện Gia Lâm: Thị trấn Trâu Qùy, xã Cổ Bi, xã Đặng Xá, xã Dương Xá, xã Lệ 

Chi, trong đó phân lập được 10 chủng vi sinh vâṭ có khả năng cố định nito phân 

giải phosphate khó tan. Qua các phương pháp tuyển chọn vi khuẩn, đã xác điṇh 

đươc̣ chủng vi khuẩn TQ3 có khả năng cố định nito cao nhất đạt 7,82 mg/l NH4+. 

Chủng vi khuẩn LC16 có khả năng phân giải photphate cao nhất là 6,72mg/l PO43-

, đồng thời tuyển chọn được chủng vi khuẩn DX11 có khả năng phân giải 

photphate và cố định được nito. Kết quả chủng TQ3 sinh trưởng mạnh ở pH môi 

trường 6,5 và trong môi trường Ashby bổ sung thêm cao nấm men. Chủng DX11 

sinh trưởng mạnh ở pH môi trường 7 và trong môi trường ASHBY. Chủng LC16 

sinh trưởng mạnh ở pH 7, môi trường NBRIP bổ sung glucose. 

331.  
Đại 

học 

BƯỚC ĐẦU 

NGHIÊN CỨU XÂY 

DỰNG KỸ THUẬT 

NUÔI TRỒNG NẤM 

MỠ (AGARICUS 

BISPORUS)TRÊN 

GIÁ THỂ CÓ BỔ 

SUNG NGUỒN 

DINH DƯỠNG BỘT 

ĐẬU TƯƠNG 

Nguyễn 

Xuân Lâm 

Ngô Xuân 

Nghiễn 

Tên đề tài: “Bước đầu nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nuôi trồng nấm mỡ (Agaricus 

bisporus) trên giá thể có bổ sung nguồn dinh dưỡng bột đậu tương” 

Giảng viên hướng dẫn : TS. Ngô Xuân Nghiễn 

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Xuân Lâm 

Lớp : K63CNSHP 

Khoa : Công Nghệ Sinh Học 

Nấm mỡ (Agaricus bisporus) là một trong những loại nấm ăn được người tiêu dùng 

ưa thích nhất bởi không chỉ vì hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao mà còn 

vì tác dụng hỗ trợ sức khỏe tuyệt vời của nó. 

Nấm mỡ sử dụng nguồn dinh dưỡng chính gồm đường (cung cấp cacbon) và đạm ( 

cung cấp nito). Tỷ lệ C/N trong dinh dưỡng trồng nấm mỡ dao động từ 14-16 trong 
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khi tỷ lệ này ở rơm rạ rất cao 75-83. Do vậy, khi nuôi trồng nấm mỡ người ta cần 

bổ sung thêm nito từ các nguyên liệu khác, chẳng hạn như ở các nước châu Âu họ 

bổ sung thêm nguồn đạm hữu cơ từ phân ngựa hoặc phân bò trong khi ở Việt Nam 

lại sử dụng nguồn đạm vô cơ ( đạm ure, đạm SA) là chủ yếu.  

Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nuôi trồng nấm mỡ (Agaricus 

bisporus) trên giá thể có bổ sung nguồn dinh dưỡng bột đậu tương” được tiến hành 

nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của cơ chất có bổ sung bột đậu tương,các biện pháp 

canh tác…đến sinh trưởng, phát triển và năng suất trồng nấm mỡ. Kết quả thu được 

cho thấy công thức ủ nguyên liệu có bổ sung bột đậu tương không phù hợp cho 

việc nuôi trồng nấm mỡ trong khi công thức bã thải tổng hợp (95.52 % bã thải tổng 

hợp + 1.89% đạm SA + 0.47% đạm ure + 2.84% phân lân + 2.84% bột nhẹ) hiệu 

suất sinh học đạt 22,3% nấm mỡ tươi/10kg compost, kích thước khối lượng quả thể 

to hơn, năng suất cao hơn.  

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chiều cao luống đến sinh trưởng phát triển và năng 

suất của nấm mỡ cho kết quả CT2 (10cm/ luống) phù hợp nhất, hiệu suất sinh học 

đạt 25,3% nấm mỡ/10kg Compost. Tuy nhiên, với kết quả LSD0.05 thì thí nghiệm 

đánh giá ảnh hưởng chiều cao luống đến năng suất của nấm mỡ không có ý nghĩa  

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của tỉ lệ giống cấy đến sinh trưởng phát triển và năng 

suất của nấm mỡ cho kết quả CT1 (0,2 kg giống/m2) phù hợp nhất, đạt năng suất 

trung bình 24,4% nấm mỡ tươi/10kg Compost.  
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332.  
Đại 

học 

ĐÁNH GIÁ ẢNH 

HƯỞNG CỦA MỘT 

SỐ NGUỒN DINH 

DƯỠNG HỮU CƠ 

ĐẾN KHẢ NĂNG 

SINH TRƯỞNG, 

PHÁT TRIỂN CỦA 

CHỦNG NẤM LINH 

CHI Ga5 

Bùi 

Phương 

Nhung 

Ths. Nguyễn 

Thị Luyện 

1. Mục tiêu 

- Đánh giá sự sinh trưởng của hệ sợi giống nấm cấp 1 trên một số môi trường. 

- Khảo sát, đánh giá khả năng sinh trưởng của chủng nấm Linh chi Ga5 trên một số 

nguồn nguyên liệu để xác định được nguồn nguyên liệu có thích hợp cho sự sinh 

trưởng, phát triển và hình thành quả thể của chủng Ga5, góp phần hoàn thiện quy 

trình nuôi trồng nấm linh chi. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu sự sinh trưởng hệ sợi nấm trên bịch nuôi trồng được tiến 

hành theo Pooja Kapoor và cs. (2014). 

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm quả thể nấm được tiến hành theo Wada và cs. 

(1984), Magday Jr. JC và cs. (2014). 

Phương pháp nuôi trồng nấm Linh chi được tiến hành theo Đinh Xuân Linh và cs. 

(2012). 

3.Kết quả, kết luận  

Trên môi trường nhân giống cấp 1, chủng nấm Linh chi Ga5 sinh trưởng phát triển 

nhanh nhất trên môi trường nước dừa tươi+ PDA (2,2mm/ngày), Hệ sợi trắng, mịn, 

mượt, sinh trưởng đều 4 phía. 

Nuôi trồng chủng Ga5 trên một số công thức phối trộn lõi ngô và mùn cưa CT1 

(94% mùn cưa + 5% cám mạch + 1% bột nhẹ) cho hiệu suất sinh học cao nhất 

(5,42%), có thời gian mọc kín ½ bịch (24 ngày) và thời gian xuất hiện mầm quả thể 

(39 ngày) nhanh nhất. 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Với giá thể phối trộn que sắn và mùn cưa, chủng nấm Ga5 trên giá thể CT1 (94% 

mùn cưa + 5% cám mạch + 1% bột nhẹ) có hiệu suất sinh học cao nhất (4,79%), 

quả thể to đẹp đồng đều tuy nhiên thời gian mọc kín bịch (50 ngày) và thời gian 

xuất hiện mầm quả thể ( 44 ngày) chậm nhất . 

Nuôi trồng chủng nấm Ga5 trên giá thể phối trộn que bồ đề và mùn cưa, CT1 (94% 

mùn cưa + 5% cám mạch + 1% bột nhẹ) có hiệu suất sinh học cao nhất (4,16%), 

quả thể nấm to đẹp tuy nhiên thời gian mọc kín bịch (35 ngày) chậm. 

333.  
Đại 

học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của một số điều kiện 

nuôi cấy đến sự sinh 

trưởng của chủng nấm 

Linh chi QN09 thu 

thập tại Quảng Nam 

Phạm 

Phương 

Anh 

ThS. Trần 

Đông Anh 

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

Tên đề tài khóa luận: “Đánh giá ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sự 

sinh trưởng của chủng nấm linh chi QN09 thu thập tại Quảng Nam”. 

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Đông Anh 

Sinh viên thực hiện: Phạm Phương Anh 

Lớp: K63 – CNSHP ( Pohe) 

Đề tài : “Đánh giá ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng của 

chủng nấm linh chi QN09 thu thập tại Quảng Nam” nhằm đánh giá ảnh hưởng của 

môi trường dinh dưỡng, nguồn Cacbon, nguồn Nito và pH đến khả năng sinh 

trưởng của chủng nấm linh chi QN09 trong nhân giống. Qua đó xác định được môi 

trường thích hợp để nhân giống chủng nấm linh chi QN09 để khi tiến hành nuôi 

trồng sẽ đạt năng suất cao nhất. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các môi trường dinh dưỡng cho thấy: hệ sợi 
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chủng nấm linh chi QN09 sinh trưởng ở môi trường dinh dưỡng cám gạo là tốt 

nhất. 

Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi QN09 trên môi 

trường nhân giống có bổ sung nguồn và hàm lượng cacbon cho thấy: môi trường 

Cám gạo có bổ sung D- Fructose thích hợp với sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi 

QN09. 

Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi QN09 trên môi 

trường nhân giống có bổ sung nguồn và hàm lượng Nito cho thấy: môi trường Cám 

gạo có bổ sung D – Fructose và Cao nấm men thích hợp với sinh trưởng của hệ sợi 

nấm linh chi QN09. 

Trên môi trường nhân giống có thay đổi pH cho thấy: môi trường pH = 5 thích hợp 

với sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi QN09. 

334.  
Đại 

học 

Nghiên cứu khả năng 

chống oxy hóa và ức 

chế sự phát triển của 

tế bào ung thư của 

dịch chiết củ Gừng 

gió 

Lê Xuân 

Long 

TS. Phí Thị 

Cẩm Miện 

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa từ việc tách chiết gừng gió thu bằng phương 

pháp chiết soxhlet sau khi có mẫu sẽ dùng phương pháp bắt gốc tự do DPPH. Sau 

đó mẫu được thử nghiệm với 2000 µl dung dịch DPPH 0.1Mm pha trong ethanol 

và để trong phòng nhiệt độ với 30 phút, bước sóng λ = 570nm. Với ức chế sự phát 

triển tế bào ung thư của dịch chiết từ củ Gừng gió dùng 2 phương pháp MTT và 

thử độc tế bào (cytoxic assay). Với cytoxic assay tiến hành xác định hàm lượng 

protein tế bào tổng số dựa vào mật độ quang học (OD – Optical Density) đo được 

khi thành phần protein của tế bào được nhuộm bằng Sulforhodamine B (SRB). Giá 

trị OD máy đo được tỉ lệ thuận với lượng SRB gắn với phân tử protein. Còn MTT 
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thì các dòng tế bào ung thư được nuôi cấy trong đĩa 96 giếng có mật độ (1 × 104) tế 

bào/giếng, với môi trường nuôi cấy là cDMEM, 10% FBS, 1% PS, ủ ở nhiệt độ 

37°C, 5% CO2. Sau 24h nuôi cấy, đĩa 96 giếng được chuyển đổi sang môi trường 

DMEM không có FBS. Tế bào được xử lý với mẫu cần thử nghiệm (ở nồng độ 1, 

10, 50, và 100 µg/mL của nọc thô và các phân đoạn). Sau 24h, 48h và 72h, 10 

µL/giếng thuốc thử MTT được cho vào mỗi giếng và tiếp tục ủ trong 4 giờ. 

Enzyme cellular của những tế bào sống sót sẽ chuyển hóa MTT thành formazan 

không bị hòa tan trong môi trường nuôi cấy. Formazan sẽ được hòa tan bằng 

DMSO (100 µL/giếng) và đo độ hấp thu bằng máy đo quang phổ SpectraMax _190 

96 giếng (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) ở bước sóng 570 nm 

335.  
Đại 

học 

"Đánh giá đa dạng di 

truyền của cây rau 

Mùi ta - Coriandrum 

sativum L." 

Nguyễn 

Hương 

Giang 

TS Phạm 

Thị Dung 

- Mục đích của đề tài: Xác định được mối quan hệ di truyền của các mẫu rau Mùi 

ta bằng chỉ thị RAPD. 

- Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá đa dạng về đặc điểm 10 mẫu rau Mùi ta thu 

thập được. Tách DNA tổng số 10 mẫu. Thực hiện phản ứng PCR với 10 mồi nhằm 

phân tích đa dạng di truyền các mẫu rau Mùi ta thu thập tại Hà Nội. Đánh giá xử lý 

số liệu bằng các ứng dụng phân tích. 

- Kết quả nghiên cứu: 10 mẫu giống rau mùi được thu thập tại 10 địa điểm khác 

nhau trên địa bàn Hà Nội đã được dùng để đánh giá mức độ đa dạng di truyền của 

loài. 10 chỉ thị RAPD được sử dụng cho việc phân tích đa dạng di truyền trong đó 

cả 10 chỉ thị đều cho ra kết quả đa hình. Số lượng phân đoạn được nhân bản với 

các mồi dao động từ 2 – 12 phân đoạn. 
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10 mẫu rau mùi ta có hệ số tương đồng di truyền từng cặp nằm trong khoảng 0,48 

đến 0,83. Có 97,78% các cặp mẫu rau mùi ta này có quan hệ di truyền gần nhau 

(khoảng 0,5 đến 0,82). 2,22 % cặp mẫu có quan hệ di truyền xa nhau (với hệ số 

tương đồng di truyền là 0,48). 

- Kết luận: Cây rau mùi khi được mang ra thị trường cao khoảng 12 – 24 cm, thân 

nhẵn phía trên phân nhánh. Lá rau mùi ở gốc có cuống dài, có 1 – 3 lá chét hình hơi 

tròn, xẻ thành 3 thuỳ, có khía răng tròn và nhọn. Cây rau mùi có mùi thơm dễ chịu, 

vị cay nhẹ. Bề mặt trên lá có màu xanh đậm, bề mặt dưới lá có màu xanh nhạt. 

10 mồi RAPD đã được sử dụng hiệu quả trong đánh giá mối quan hệ di truyền của 

10 giống rau mùi ta. Các mồi này có hệ số tương đồng khá cao, 10 mẫu rau mùi ta 

có hệ số tương đồng di truyền từng cặp nằm trong khoảng 0,48 đến 0,83. Có 

97,78% các cặp mẫu rau mùi ta này có quan hệ di truyền gần nhau (khoảng 0,5 đến 

0,82), 2,22 % cặp mẫu có quan hệ di truyền xa nhau (với hệ số tương đồng di 

truyền là 0,48) tạo nên sự đa dạng di truyền khá lớn trong các mẫu.  

Nói chung, 10 giống rau mùi ta này được chia thành 4 gồm nhóm I (1 và 6), nhóm 

II (3 và 10), nhóm III (2 và 5) và nhóm IV (4, 8, 9, 7). 

 

336.  
Đại 

học 

Nghiên cứu cảm ứng 

và nhân nuôi sinh 

khối rễ cây rau đắng 

Vũ Hương 

Giang 

TS. ĐẶNG 

THỊ 

THANH 

TÂM 

Mục đích: nghiên cứu cảm ứng, nhân nuôi sinh khối rễ cây rau đắng đất.  

Phương pháp: nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Kết quả: bổ sung alpha NAA 0,75mg/l là tối ưu nhất trong thí nghiệm 1. Thí 

nghiệm 2: bổ sung 0,5mg/l alpha NAA là tối ưu nhất thí nghiệm 2. Thí nghiệm 3, 
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đất glinus 

oppositifolius L. 

bổ sung 0,5mg/l alpha NAA là tối ưu nhất. Thí nghiệm 4 sử dụng 0,75mg/l cao 

nấm men và nuôi ở môi trường rắn là tối ưu nhất. Thí nghiệm 5, nuôi tối là tối ưu 

nhất. 

Kết luận: chất điều tiết sinh trưởng, cao nấm men và điều kiện ánh sáng ảnh hướng 

lớn đến cảm ứng và nhân nuôi sinh khối rễ. 

337.  
Đại 

học 

NGHIÊN CỨU MÔI 

TRƯỜNG, ĐIỀU 

KIỆN NUÔI CHỦNG 

DN2 D3.6 VÀ ĐÁNH 

GIÁ KHẢ NĂNG 

SINH TRƯỞNG, 

PHÁT TRIỂN 

NHẰM XỬ LÝ PHỤ 

PHẨM SAU THU 

HOẠCH NHÃN 

Phạm 

Thành 

Đức 

Trịnh Thị 

Thu Thuỷ 

Mục đích: Khảo sát khả năng phân giải lignin nhằm tăng khả năng phân huỷ phụ 

phẩm. 

Phương pháp: phương pháp xác định hàm lượng Lignin, Cellulose, Định tính 

enzyme Laccase, xây dựng đống ủ. 

Kết quả: Chủng DN2 có khả năng phân giải lignin tốt hơn không đáng kể so với 

D3.6 

338.  
Đại 

học 

Genetic diversity of 

Stephania rotunda 

Lour. accessions 

using ISSR molecular 

marker 

Nguyễn 

Tiến Phát 

Ninh Thi 

Thảo 

The purpose of the topic: 

The purpose of this study was to investigate the genetic diversity of 32 accessions 

of Stephania rotunda Lour. collected in Vietnam by using ISSR molecular markers. 

Research Methods: 

 DNA extraction 

 PCR reaction 
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 Agarose gel electrophoresis 

 Data analysis  

Research results: 

The total genomic DNA extracted from 32 Stephania rotunda Lour. accessions 

using the CTAB method was suitable for the purpose of using as a template for 

ISSR - PCR reaction with the DNA purity index (OD260/OD280) ranging from 1 

.71 – 2.07; DNA concentrations ranged from 117 to 1054 ng/µl. 

14 ISSR primers on 32 Stephania rotunda Lour. accessions produced with a total of 

74 loci with average of 5,14 loci per primer. The average PIC index was 0.2 and 

the index of difference between primer pairs Rp averaged of 1.31. At the mean of 

0.79 similarity level, 32 accessions were grouped into 6 main clusters. 

Conclude: 

The CTAB method with some modifications to extract total genomic DNA from S. 

rotunda Lour. leaves for ensuring the purity and integrity of DNA at a reasonable 

cost. 

Research results can provide important information for breeding and preservation 

programs of this plant germplasm. 

339.  
Đại 

học 

Phân lập và xác định 

một số đặc điểm sinh 

học của chủng 

Arthrospira platenis 

Nguyễn 

Trung 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Nhiên, Phí 

Thị Cẩm 

Miện 

Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của chủng Arthrospira plantensis tại 

Miền Bắc Việt Nâm 

Lấy mẫu ở một số hồ tại miền Bắc, sau đó phân lập các mẫu đó từ đó xác định 

được đặc điểm hình thái của các mẫu tảo xoắn thu được. Và đánh giá được khả 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

tại Miền Bắc Việt 

Nam 

năng sinh trưởng của 3 chủng tảo xoắn phân lập, cũng từ đó đánh giá được các hoạt 

chất chỉ tiêu dinh dưỡng có trong mẫu tảo phân lập 

Thu thập được 3 chủng tảo trong 10 mẫu nước thu thập ly tâm loại bỏ các tạp chất 

và các loài tảo nhiễm khác 

Sau khi phân lập và làm thuần xác định được đặc điểm hình thái và khả năng sinh 

trưởng của tảo 

340.  
Đại 

học 

IDENTIFICATION 

AND SEQUENCE 

ANALYSIS OF 

PARTIAL 16S rRNA 

OF ENDOPHYTIC 

BACTERIA 

ISOLATED FROM 

POTATO ROOT 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

Thầy Đinh 

Trường Sơn 

Twelve endophytic bacteria isolated from potato root were identified by using 

sequence of partial 16S rRNA. The twelve endophytic bacteria belonged to the 

genus Bacillus. The phylogenetic tree of 12 isolates were constructed using 

MEGA7 software and showed 3 branches. The first branch contented 7 isolates 

which were all identified as Bacillus subtilis. The second branch had 4 isolates 

which were all annotated as Bacillus paralicheniformis. The last branch had only 

one isolate (isolate 1) which was annotated as Bacillus thuringiensis. Although the 

some isolates were grouped in one branch, the secondary structure of partial 16S 

rRNA by Unafold tool was able to reveal the high diversity of the isolates. In 

addition, the details sequence analysis of partial 16S was also analyzed. 

341.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu tạo dòng 

tứ bội thể cho cây đan 

sâm (Salvia 

mitiorrhiza Bunge) 

bằng xử lý colchicine  

Đinh 

Thanh 

Giảng  

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

TS. Nguyễn 

Văn Khiêm 

Mục đích nghiên cứu: Tạo một số dòng tứ bội thể đan sâm (Salvia mitiorrhiza 

Bunge) bằng xử lý colchicine làm vật liệu cho công tác chọn giống 

Phương pháp nghiên cứu: Xử lý colchicine ở các nồng độ và thời gian khác nhau 

đối với 2 loại vật liệu: hạt và lá in vitro. Nuôi cấy mẫu trong môi trường in vitro và 

tiến hành đo mức độ đa bội đối với các chồi tái sinh bằng máy CyFlow Ploidy 
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Analyzer. Sử dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật để tạo các dòng tứ bội 

trên môi trường cơ bản MS, có bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng, pH môi trường 

5,8 - 6,0 được hấp khử trùng ở 121ºC trong 20 phút, áp suất 1 atm. Nhiệt độ phòng 

nuôi: 25 ± 2ºC, cường độ ánh sáng: 2.000 – 3.000 Lux, chế độ chiếu sáng: 14h 

sáng/10h tối, độ ẩm phòng nuôi: 70%. Đưa cây hoàn chỉnh trồng ngoài vườn ươm 

và đánh giá một số đặc điểm hình thái, năng suất và chất lượng dược liệu. Chất lượng 

dược liệu các dòng sâm được xác định bằng HPLC theo Dược điển Việt Nam V 

(2017). Các số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm IRRISTART 5.0 và 

Microsoft Excel. 

Kết quả chính và kết luận: 

Khả năng nảy mầm của hạt đan sâm bị suy giảm khi tăng nồng độ và thời gian xử lý 

colchicine. Đồng thời, cần nhiều thời gian hơn để hạt có thể nảy mầm. Công thức tốt 

nhất để tạo ra các dòng tứ bội từ hạt là xử lý colchicine ở nồng độ 0,5% trong 24 giờ. 

Khả năng tái sinh của mô lá in vitro cây đan sâm cũng bị suy giảm khi tăng nồng 

độ và thời gian xử lý colchicine. Nồng độ quá cao và thời gian xử lý quá lâu có 

thể ức chế hoàn toàn  khả năng tái sinh của lá. Công thức tốt nhất để tạo các dòng 

đan sâm tứ bội từ lá là xử lý colchicine ở nồng độ 0,05% trong 14 ngày.  

Lá cây đan sâm tứ bội có kích thước, độ dày và xanh thẫm hơn so với cây nhị bội. 

Lá thường có hình hơi tròn, răng cưa tròn, to hơn và ăn sâu vào phần thịt lá. Cây tứ 

bội có mật độ khí khổng thấp hơn cây nhị bội nhưng kích thước khí khổng lớn hơn, 

khí khổng có hình dáng tròn hơn. 
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Rễ cây tứ bội có chiều dài và đường kính lớn hơn so với cây nhị bội. Hàm lượng 

Tanshinon IIA cao hơn so với mẫu đối chứng và Dược điển Việt Nam V (2017).  

342.  Thạc sĩ 

 Nghiên cứu quy trình 

sản xuất vắc xin bại 

liệt bán thành phẩm 

trên chai 10 tầng 

Hoàng 

Trọng 

Thế  

 TS. Nguyễn 

Thuý Hường 

                                        

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng được quy trình sản xuất vắc xin baị liêṭ bán thành 

phẩm đơn týp trên chai nhựa 10 tầng, Thẩm định được quy trình sản xuất và đánh 

giá được chất lượng của vắc xin sản xuất trên chai nhựa 10 tầng.  

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, phương pháp 

đếm tế bào, phương pháp gây nhiễm và nuôi virus trong sản xuất, phương pháp chuẩn 

độ hiệu giá và các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng. Các số liệu được xử 

lý thống kê bằng phần mềm Microsoft Excel. 

Kết quả chính và kết luận: 

1. Nghiên cứu đã xác định được các chỉ số tối ưu như nồng độ tế bào nuôi đưa vào ở 

giai đoạn P0 và P1 là 156×103 tế bào/ml, nồng đô ̣virus gây nhiễm tối ưu (MOI) là 

1CCID50/300 tế bào, thể tićh môi trường duy tri ̀ bổ sung sau gây nhiễm là 

150ml/tầng.  

2. Đã xây dựng được quy trình sản xuất vắc xin bại liệt bán thành phẩm trên chai 10 

tầng với kích cỡ 20 chai/1 lô từ các thông số tối ưu tìm được.  

3. Quy trình sản xuất đã được thẩm định sản xuất 3 lô liên tiếp với số lươṇg 20 chai 

10 tầng/1 lô. Kết quả cho thấy số lượng tế bào, hiệu giá virus ổn định ở các lô sản 

xuất, trung bình là 95×106 tế bào/tầng và mật độ tế bào đạt trung bình 149,3×103 tế 

bào/cm2. Trung bình mỗi lô sản xuất sẽ thu được 30 lít vắc xin đơn týp với hiệu giá 

trung bình đạt 7,74 log10 CCID50/0,1ml, tương đương khoảng 16,7 triệu liều vắc xin 
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thành phẩm. Chất lượng vắc xin sản xuất trên 3 lô đều đạt theo tiêu chuẩn (Dươc̣ 

điển Viêṭ Nam V, 2018; WHO TRS 980, 2014). 

4. Đánh giá được hiệu quả của quy trình sản xuất trên chai nhưạ 10 tầng so với quy 

trình sản xuất trên chai Roux. Một lô sản xuất trên 300 chai Roux thu được 6,37 

triệu liều, trong khi 1 lô 20 chai 10 tầng thu được 16,7 triệu liều. Việc nghiên cứu 

cải tiến thành công quy trình công nghệ sản xuất vắc xin baị liêṭ bán thành phẩm 

đơn týp trên chai nhựa 10 tầng có ý nghiã về măṭ khoa hoc̣ và thưc̣ tiễn, đã đóng 

góp cho việc ứng duṇg vào nâng công suất, sản lươṇg và chất lươṇg của vắc xin baị 

liêṭ. Đồng thời tiết kiệm được thời gian vận hành sản xuất, tiết kiêṃ được số lươṇg 

khỉ, chi phi ́nhân công và nguyên vâṭ liêụ. 

343.  Thạc sĩ 

Tuyển chọn và xác 

định chủng vi sinh vật 

ứng dụng trong kiểm 

soát một số nấm gây 

bệnh chính trên cây cà 

phê  

 Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hân 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

TS. Phạm 

Hồng Hiển  

Mục đích nghiên cứu: Tuyển chọn và định danh được một số chủng vi sinh vật có 

khả năng đối kháng với nấm Fusarium oxysporum và Pythium sp. gây bệnh trên cây 

cà phê vối tại Việt Nam 

Phương pháp nghiên cứu:  

Các vi sinh vật được đồng nuôi cấy trên cùng môi trường PDA, pH=7 để đánh giá 

khả năng đối kháng với cả hai nấm bệnh Fusarium oxysporum và Pythium sp. Các 

VSV đã được tuyển chọn trong phòng thí nghiệm tiếp tục được mang đánh giá khả 

năng kiểm soát nấm bệnh Fusarium oxysporum, Pythium sp., và bệnh trong điều kiện 

nhà lưới bằng cách cùng lây nhiễm các chủng VSV này và nấm bệnh vào đất trồng 

cây cà phê vối trong điều kiện nhà lưới rồi theo dõi mật độ của nấm bệnh sau 1, 3 và 

6 tháng. Để chứng minh các VSV đối kháng kích thích sự phát triển của cây cà phê 
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vối, tiếp tục theo dõi chiều cao của cây cà phê vối trong 1,3 và 6 tháng sau khi bổ 

sung thêm các VSV đối kháng vào đất trồng cây. Sau khi tuyển chọn được các vi 

sinh vật đối kháng, các chủng vsv này được định danh nhờ đoạn trình tự nucleotide 

bảo tồn trong vùng gen ITS trên nấm  và 16S rRNA của vi khuẩn, xạ khuẩn. Hai cặp 

mồi đặc hiệu ITS1-ITS4 và 27-1525  được sử dụng trong phản ứng PCR để phân 

tách riêng các đoạn trình tự đích từ DNA tổng số của nấm, vi khuẩn và xạ khuẩn. So 

sánh các trình tự nucleotice đã phân tách được với dữ liệu từ DDBJ, EMBL, 

GenBank bằng các công cụ phân tích như  Blast, phần mềm CLUSTAL W ver 1.83, 

sử dụng thuật toán của Kimura (1980), sử dụng phương pháp của Saitou và Nei 

(1987) để xây dựng cây phân loài.   

Kết quả chính và kết luận:  

Từ 20 VSV ban đầu đã đánh giá, tuyển chọn và định danh được 03 chủng vi sinh vật 

có khả năng đối kháng với nấm Fusarium oxysporum và Pythium sp., là Bacillus 

velezensis, Streptomyces enissocaesilis và Chaetomium cochliodes.    Các loài VSV 

này không đối kháng lẫn nhau và có khả năng kiểm soát nấm  F.oxysporum và 

Pythium sp. trong điều kiện nhà lưới. Trong điệu kiện thí nghiệm tổ hợp cả ba chủng 

Bacillus velezensis, Streptomyces enissocaesilis và Chaetomium cochliodes cho thấy 

khả năng kiểm soát nấm bệnh lên tới   75,53% đối với nấm F. oxysporum, 72,28% 

đối với nấm Pythium sp.; hiệu quả kiểm soát bệnh đạt 64,19% sau 6 tháng thí nghiệm. 

Các VSV và tổ hơp của chúng cũng cho thấy khả năng thúc đẩy tốc độ phát triển của 

cây cà phê vối 
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344.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu của một 

số yếu tố đến khả 

năng nhân giống in 

vitro cây Ngải Đen 

Kaempferia parviflora 

Wall. ex. Baker. 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Bình 

PGS.TS. 

Đồng Huy 

Giới 

Cây Ngải Đen (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker) thuộc họ gừng 

(Zingiberaceae), được chứng minh là cây có giá trị dược liệu cao, thường được sử 

dụng để điều trị các bệnh về tim mạch, dị ứng, loét dạ dày,.... Nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm mục đích bước đầu nghiên cứu quy trình nhân giống cây Ngải Đen 

(Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker). Các thí nghiệm bao gồm: (1) Xác định 

nguồn vật liệu mẫu vào ban đầu tạo nguồn vật liệu tốt nhất trong nuôi cấy invitro. 

(2) Xác định cách khử trùng tạo mẫu vật liệu ban đầu tốt nhất trong nuôi cấy invitro. 

(3) Xác định môi trường nhân nhanh invitro thích hợp cho hệ số nhân cao. Vật liệu 

ban đầu được lựa chọn là mẫu củ chứa chồi mầm và mẫu củ chứa mầm ngủ cây Ngải 

Đen. Mẫu thu nhận về được xử lý bằng các dung dịch khử trùng khác nhau (NaClO, 

HgCl2 0,1 %), Nano bạc với các nồng độ và thời gian khử trùng khác nhau. Sau đó 

được nuôi cấy trong môi trường MS (Murashige & Skoog, 1962) có bổ sung 30g/l 

đường, 8 g/l agar để tìm ra phương pháp khử trùng đạt hiệu quả cao nhất. Sau 4 tuần 

nuôi cấy, các mẫu cấy sống sạch được chuyển sang môi trường tái sinh và nhân 

nhanh có bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng BAP, TDZ, NAA hay nano bạc ở 

các nồng độ khác nhau để khảo sát ảnh hưởng nồng độ của chúng đến quá trình nhân 

nhanh chồi cây Ngải Đen in vitro.  

Kết quả thu được, mẫu củ chứa mầm ngủ cho hiệu quả khử trùng và tái sinh trong 

nuôi cấy in vitro tốt hơn. Mẫu vật liệu sau khi được rửa sạch bằng xà phòng loãng, 

khử trùng bằng cồn 70o cho vào xử lý bằng nano bạc 100ppm trong thời gian 45 

phút sẽ cho tỷ lệ mẫu sạch đạt % cao nhất. Môi trường thích hợp để nhân nhanh mẫu 
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Ngải Đen in vitro là môi trường MS (Murashige & Skoog, 1962) có bổ sung 1 mg/l 

BAP, 6ppm nano bạc, 30 g/l đường, 8 g/l agar. Kết quả cho tỷ lệ tạo cụm chồi 96,3%, 

trung bình số chồi/mẫu đạt 2,69 chồi/mẫu, chiều cao trung bình đạt 2,61 cm sau 8 

tuần nuôi cấy. 

345.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu nhân 

giống cây Hoàng tinh 

hoa đỏ (Polygonatum 

kingianum Coll. Et. 

Hermsl) bằng phương 

pháp nuôi cấy mô tế 

bào và đánh giá sự ổn 

định di truyền cây in 

vitro. 

Nguyễn 

Thị Xuyên 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

                                              

TS. Phan 

Thúy Hiền 

Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng được quy trình nhân giống in vitro cây Hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum 

kingianum Coll.et. Hermsl) cho hệ số nhân giống cao, chất lượng cây giống tốt góp 

phần bảo tồn và phát triển loài dược liệu này. 

Phương pháp nghiên cứu 

  Sử dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật thường quy, trên nền môi 

trường cơ bản MS, có bổ sung các chất điều tiết sinh trưởng, pH môi trường 5,8 - 6,0 

được hấp khử trùng ở 1210C trong 20 phút, áp suất 1 atm. Các thí nghiệm in vitro 

được tiến hành nuôi cấy trong điều kiện: Nhiệt độ phòng nuôi: 25 ± 20C cường độ 

ánh sáng: 2.000 – 3.000 Lux, chế độ chiếu sáng: 16h sáng/8h tối, độ ẩm phòng nuôi 

tương đối 70%. Sau đó các mẫu in vitro và mẫu cây mẹ tự nhiên được tách chiết 

DNA, định lượng và thực hiện phản ứng PCR với tổng cộng 9 mồi RAPD; Các thí 

nghiệm ex vitro được tiến hành ở điều kiện vườn ươm có mái che, phun tưới giữ ẩm 

thường xuyên. 

Xử lý số liệu theo chương trình SPSS 20.0, Microsoft Excel để tính các tham số 

thống kê cơ bản và tính sai số thí nghiệm. Phân tích di truyền bằng phần mềm NTSYS 

2.1 
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Kết quả chính và kết luận  

1. Mầm củ Hoàng tinh hoa đỏ được khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 15 phút cho 

hiệu quả tạo mẫu vô trùng tốt nhất. Mầm củ tái sinh tốt nhất trên môi trường MS + 

1 mg/L BAP, tỷ lệ tái sinh đạt 100%. 

2. Môi trường MS + 1 mg/L Kin + 0,2 mg/L α-NAA + 5 mg/L adenin + 40g/L sucrose 

cho hiệu quả nhân nhanh chồi tốt nhất 

3. Môi trường ½ MS + 1,5 mg/L α-NAA nuôi cấy điều kiện 4 tuần tối + 4 tuần nuôi 

cấy chu kỳ 16h sáng/ngày, cây tạo rễ 100%, số rễ 4,83 rễ/cây, chiều dài rễ 3,53 cm, 

chiều cao cây 5,67cm. 

4. Cây con in vitro có khối lượng trên 1g, thích nghi trong điều kiện che sáng 2 lớp 

lưới đen trên nền giá thể đất sạch dinh dưỡng cho hiệu quả cây sống đạt cao nhất 

100% cây sinh trưởng khỏe, chiều cao cây 11,48cm, 2,56 lá/cây. 

5. Sử dụng 9 mồi RAPD để phân tích tính ổn định di truyền cho 1 cá thể cây mẹ và 

9 cá thể là cây in vitro sau khi nhân nhanh 4 lần. 9 mồi RAPD phát hiện được 39 

locus đơn hình, không có locus đa hình. Kết quả này chứng tỏ việc nhân giống in 

vitro cây Hoàng tinh hoa đỏ từ mẫu cấy mầm củ có sự ổn định di truyền. 

346.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu tuyển 

chọn chủng vi sinh vật 

ứng dụng trong kiểm 

soát nấm 

Phytophthora gây 

Phùng 

Quang 

Tùng 

TS. Phạm 

Hồng Hiển 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Mục đích nghiên cứu: Tuyển chọn được chủng vi sinh vật ứng dụng trong kiểm 

soát nấm Phytophthora spp. gây bệnh chảy gôm trên cây sầu riêng. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Thu thập, phân lập, làm thuần nấm Phytophthora spp. (Drenth & Sendall, 2001) 
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bệnh chảy gôm trên 

cây sầu riêng 

Tuyển chọn chủng vi sinh đối kháng nấm Phytophthora spp. theo (Nguyễn Xuân 

Cảnh & cs., 2018) và (Lương Đức Phẩm, 2004). 

Đánh giá hiệu lực vi sinh vật đối kháng nấm Phytophthora spp. 

Kết quả chính và kết luận: 

Từ 100 mẫu đất và 20 mẫu quả biểu hiện triệu chứng bệnh, đề tài đã tuyển chọn, 

phân lập và làm thuần được 02 chủng Phytophthora spp. (PhyĐL và PhyTG); 08 

chủng vi sinh vật gồm 04 chủng xạ khuẩn vi khuẩn (LHS2, LHS3, LHS4, LHS8) và 

04 chủng vi khuẩn (LHB14, LHB15, LHB18, LHB41). 

Đề tài đã phân lập và xác định được nấm Phytophthora palmivora là tác nhân gây 

bệnh chảy gôm và hiện tượng thối quả trên cây sầu riêng. 

Lựa chọn chủng xạ khuẩn LHS4 có khả năng đối kháng mạnh nhất với đường kính 

vòng vô khuẩn lên đến 52mm để nghiên cứu phòng chống nấm Phytophthora gây 

bệnh. Chủng LHS4 có độ tương đồng với chủng Streptomyces misionensis K22H19 

MT124455.1 đến 98,34%, vậy chủng LHS4 thuộc loài Streptomyces misionensis. 

Hiệu lực phòng chống nấm Phytophthora palmivora của xạ khuẩn Streptomyces 

misionensis đạt 74,98% sau 3 tháng xử lý. 

347.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình tách chiết 

beta-glucan (β-

glucan) từ bã men bia 

Phùng Thị 

Duyên 

TS. Bạch 

Thị Mai Hoa 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng quy trình tách chiết beta-glucan (β-glucan) từ bã men bia 

Phương pháp nghiên cứu 
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Xác định hoạt độ enzyme của protease ngoại bào từ vi khuẩn Paenibacillus 

dendritiformis NBU6 và vi khuẩn Stenotrophomonas sp. KTB6 theo phương Anson 

cải tiến (1938). 

Sử dụng phương pháp tự phân kết hợp với dung dịch NaOH để phá vách tế bào nấm 

men thu hồi β-glucan. Sau đó, đo hàm lượng β-glucan từ chế phẩm thu được theo bộ 

kit Megazyme-ireland. 

Xử lý số liệu bằng phần mềm IRRSTART 5.0, Microsoft Excel để tính các tham số 

thống kê cơ bản và tính sai số thí nghiệm. 

Kết quả chính và kết luận 

 Qua các kết quả thu nhận được, chúng tôi rút ra kết luận như sau: 

 - Quá trình phá thành tế bào nấm men từ bã men bia sử dụng protease ngoại 

bào bền nhiệt và chịu kiềm của vi khuẩn Paenibacillus dendritiformis NBU6 (enzyme 

protease NBU6) ở 50oC, lắc 250 vòng/phút trong 6 giờ là thích hợp, giúp thu được 

chế phẩm cho hàm lượng β-glucan cao; 

 - Điều kiện thích hợp để tách protein ra khỏi thành tế bào nấm men: nồng độ 

dung dịch NaOH 4% ở 90oC, trong 60 phút; 

 - Đã xây dựng được quy trình tách chiết β-glucan từ bã nấm men thu được 

chế phẩm cho hàm hàm lượng β-glucan là 28,43%.  

348.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu phát triển 

chế phẩm nano từ 

nhựa dầu nghệ ứng 

Trịnh Thị 

Hồng 

TS. Phạm 

Thị Năm 

Mục tiêu nghiên cứu 

 Xác định được các hoạt chất chính trong dầu nghệ và khảo sát hoạt tính kháng nấm 

của dầu nghệ. Xây dựng thành công chế phẩm naono từ nhựa dầu nghệ và thử nghiệm 



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

dụng trong trừ nấm 

Colletotrichum gây 

bệnh thán thư trên cây 

vải 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

được hiệu quả của chế phẩm trong việc trừ nấm Colletotrichum trong điều kiện in 

vitro và in vivo. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết mẫu: dung môi 

chiết, tỷ lệ dung môi nguyên liệu, thời gian chiết và nhiệt độ chiết. 

- Phân tích định lượng các hoạt chất chính bằng phương pháp GC-MS. 

- Thử nghiệm hoạt tính kháng nấm của dầu nghệ bằng phương pháp poisoned food 

technique. 

- Xây dựng chế phẩm dựa trên những nghiên cứu, đánh giá trước đó về việc tạo chế 

phẩm nano thảo mộc. 

- Nuôi cấy huyền phù bào tử nấm Colletotrichum  trên môi trường PDA lỏng có bổ 

sung chế phẩm với các nồng độ khác nhau để đánh giá khả năng ức chế của chế phẩm 

đến sự nảy mầm của bào tử. 

- Nuôi cấy nấm Colletotrichum  trên môi trường thạch rắn PDA có bổ sung chế phẩm 

với các nồng độ khác nhau để đánh giá khả năng ức chế của chế phẩm đến sự phát 

triển của nấm trong điều kiện in vitro. 

- Quả vải được lây bệnh nhân tạo sau đó xử lý bằng chế phẩm để đánh giá khả năng 

phòng trị bệnh thán thư trong điều kiện in vivo. 

Kết quả chính và kết luận 

1. Trong quá trình chiết mẫu nghệ, dung môi tối ưu được lựa chọn là ethyl acetate 

và khoảng tỷ lệ dung môi/ nguyên liệu để hiệu quả chiết đạt cân bằng là 4/1 tới 7/1, 
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nhiệt độ chiết thích hợp trong khoảng 70-77°C với vùng thời gian chiết thích hợp 

cho mỗi lần chiết là 4-6h, tổng thời gian chiết 3 lần là từ 12-18h. 

2. Dầu nghệ thu được bằng phương pháp chiết phân bố với n-hexan của phần nhựa 

dầu nghệ thu từ củ nghệ vàng (Curcuma longa L), định lượng phần cấu tử dễ bay hơi 

bằng GC-MS xác định được 23 hợp chất, trong đó có 4 hợp chất chính là α-

zingiberene, α-turmerone, ar – turmerone và β-sesquiphellandrene. 

3. Kết quả thử hoạt tính kháng nấm cho thấy, ở nồng độ 1 mg/ml, dầu nghệ cho hiệu 

quả ức chế cao nhất với chủng nấm C. gloeosporioides (67,89%), đối với các chủng 

nấm còn lại đạt hiệu quả ức chế trong khoảng 46,13-62,32%. 

4. Đưa ra quy trình tạo hệ vi nhũ tương nhựa dầu nghệ để từ đó xây dựng công thức 

chế phẩm. 

5. Kết quả thử nghiệm chế phẩm ở điều kiện in vitro cho thấy từ nồng độ chế phẩm 

1mg/ ml cho hiệu lực ức chế đạt 50% trở lên. Sau 2 ngày hiệu lực ức chế thử nghiệm 

đạt cao nhất là 100% ở nồng độ 4 mg/ml. Thời gian thử nghiệm quan sát tăng thì 

hiệu lực ức chế có giảm đi do tốc độ phát triển của thể sợi tăng dần. 

6. Kết quả thử nghiệm chế phẩm ở điều kiện in vivo cho thấy chế phẩm có hiệu lực 

khá tốt trên quả, ở nồng độ 8mg/ml gần như tương đương với thuốc hóa học Score 

250 EC tại 0,1%. 

349.  Thạc sĩ 

Khảo sát và định danh 

quần thể muỗi 

Anopheles thu thập tại 

Vũ Thị 

Liễu 

TS. Đinh 

Trường Sơn 
Mục đích nghiên cứu:  



TT 
Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

Nha Trang, Bình 

Phước năm 2019 -

2021 bằng chỉ thị hình 

thái và phân tử 

                          

TS. Trần 

Công Tú 

Thu thập và nghiên cứu sự đa dạng của véc tơ truyền bệnh sốt rét ở tỉnh Khánh Hoà, 

Bình Phước. Định loài muỗi dựa trên đặc điểm hình thái và phương pháp PCR hỗ 

trợ nhận dạng cho các loài phức tạp. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Thu thập muỗi trưởng thành tại xã Khánh Thành và Cầu Bà, tỉnh Khánh Hòa, xã Bù 

Gia Mập và Đắc Ơ thuộc tỉnh Bình Phước. Muỗi trưởng thành thu thập bằng bẫy mồi 

bò và máy hút muỗi. Sử dụng bẫy mồi bò từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, bắt muỗi hàng 

giờ để xác định hoạt động hút máu của các loài Anopheles. Định loài muỗi dựa trên 

đặc điểm hình thái và phương pháp PCR hỗ trợ nhận dạng cho các loài phức tạp. 

Kết quả chính và kết luận: 

Tổng số 1802 mẫu đã được thu thập bằng phương pháp bẫy màn mồi bò. Trong đó, 

An. (Cel.) maculatus s.s., An. (Cel.) vagus, An. (Cel.) aconitus, An. (Cel.) 

sawadwongporni, An. (Ano.) peditaeniatus, An. (Cel.) philippinensis và An. (Cel.) 

kochi thuộc giống Anopheles được ghi nhận với mật độ cao. Các vectơ sốt rét chính, 

An. (Cel.) dirus s.s.; An. (Cel.) minimus s.s. và An. (Cel.) harrisoni được ghi nhận 

với số lượng ít. Việc xác định dựa trên PCR cho phép phân biệt An. maculatus s.l. 

thành hai loài: An. maculatus s.s. và An. sawadwongporni; và nhóm An. minimus 

thành hai loài An. minimus s.s., Nhóm An. dirus s.l. phát hiện một loài duy nhất 

được công nhận là An. dirus s.s. 

Kết luận: Ghi nhận sự hiện diện sốt rét tại các điểm nghiên cứu với mật độ cao của 

véc tơ sốt rét phụ. Mặc dù thực tế mật độ của véc tơ chính truyền sốt rét không đủ 
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để ước tính chỉ số nguy cơ lây truyền bệnh sốt rét ở cả hai tỉnh nghiên cứu, sốt rét 

vẫn đang là mối đe dọa lớn đối với sức khoẻ người dân. Cần có thêm nghiên cứu về 

sinh học và sinh thái của véc tơ để hỗ trợ thực hiện các chiến lược phòng chống cả 

hai bệnh sốt rét ở Việt Nam. 

350.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu tuyển 

chọn chủng vi khuẩn 

Bacillus spp. kiểm 

soát nấm 

Phytophthora spp. gây 

bệnh thối rễ, chảy 

gôm trên cây Cam. 

Bạch Thị 

Điệp 

TS. Đặng 

Thị Thanh 

Tâm 

TS. Phạm 

Hồng Hiển 

Mục đích nghiên cứu: Tuyển chọn được chủng vi khuẩn Bacillus spp. ứng dụng 

trong kiểm soát nấm Phytophthora spp. gây bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây Cam.  

Phương pháp nghiên cứu: 

Thu thập, phân lập, làm thuần nấm Phytophthora spp. theo (Burgess et al., 2009;  

Drenth and Sendall, 2001) 

Tuyển chọn chủng vi khuẩn đối kháng nấm Phytophthora spp. theo (Živković  et al., 

2010)  

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh hóa của vi khuẩn (Nguyễn Lân Dũng, 

2014). 

Đánh giá hiệu quả phòng chống nấm Phytophthora spp. của vi khuẩn đã tuyển chọn 

trong điều kiện nhà lưới theo (Erwin and Ribeiro, 1996). 

Kết quả chính và kết luận: 

Từ 422 mẫu đất, rễ thu thập từ vườn Cam có triệu chứng điển hình của bệnh, đề tài 

đã phân lập và xác định được nấm P. citrophthora 18PMS, P. palmivora 17PMS là 

tác nhân gây bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây cam dựa trên đặc điểm hình thái,  phân 

tích trình tự ITS và lây nhiễm nhân tạo trở lại trên các giống cam.  
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Từ 38 chủng vi khuẩn phân lập trên đất trồng cam Hòa Bình và Tiền Giang, đề tài 

tuyển chọn 04 chủng vi khuẩn chi Bacillus (LHB15, B1, B7, LHB41) và lựa chọn  

chủng vi khuẩn LHB15 đối kháng mạnh với nấm P. citrophthora 18PMS và P. 

palmivora 17PMS. Dựa trên đặc điểm hình thái và phân tích trình tự 16S rRNA, vi 

khuẩn LHB15 được xác định thuộc loài Bacillus siamensis.  

Vi khuẩn B. siamensis LHB15 sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 30-37oC, pH=7, có khả 

năng đồng hóa nguồn Các bon đa dạng, có khả năng khử nitrate, sinh enzyme phân 

giải cellulose và  không có khả năng sống yếm khí. Thử nghiệm hiệu lực kiểm soát 

của chủng LHB15 với nấm bệnh P. citrophthora 18PMS trong điều kiện nhà lưới cho 

thấy: Hiệu lực phòng chống nấm P. citrophthora 18PMS của vi khuẩn B. siamensis 

LHB15 đạt 63,08% trong đất và 84,59% trong rễ sau 45 ngày xử lý. Đây là một 

chủng vi khuẩn đối kháng tiềm năng cho phát triển các chế phẩm sinh học phòng trừ 

nấm Phytophthora gây bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây họ Cam. 

351.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình nhân giống 

in vitro cây hoa hồng 

lai H17B5 

Bùi Thị 

Hồng 

Nhụy 

TS. Đặng 

ThijThanh 

Tâm 

TS. Nguyễn 

Văn Tiến 

Mục đích nghiên cứu 

 Đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hoa hồng lại H17B5 

có hệ số nhân giống cao, cây in vitro có chất lượng tốt. 

Phương pháp nghiên cứu  

Đề tài bố trí các công thức thí nghiệm nghiên cảm giai đoạn tạo vật liệu khởi đầu, 

giai đoạn nhân nhanh, giai đoạn tạo cây hoàn chính và giai đoạn ra ngồi cây con. Thí 

nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), 3 lần lập lại Kết quả được 

xử lý thống kê bằng phần mềm excel 2013 và IRISSTAR SO 
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Kết qua chính và kết luận 

Đề tài đã xây dựng quay trình nhận giống in vitro bxa hồng lại H1785 qua các giai 

đoạn tạo vật liệu khởi đầu, nhân nhanh, tạo cây lan chính và ra ngôi nhằm xác định 

được hóa chất, thôn than khu trung mẫu cây, môi trường nuôi cây và của thể ra ngh 

cây in cho phù hợp cho từng giai đoạn. Kết qua xây dựng đọc quy trình nhân uống 

gồm bốn bước như sau: 

Giai đoạn tạo vật liệu khởi đầu. Do chính hình tế có chứa một tự được khử trùng 

bằng Preet nằm đó 12 trong 15 phút cho tỷ lệ trầu sạch cao (75 11) và tỷ lệ bật 

chồi/mẫu sống tốt (95,5%). Môi trường MS bổ sung 1.5mg/l BAP + 0.5 g/l than hoạt 

tính cho tỷ lệ mẫu bật chồi cao 84,4%. 

Giai đoạn nhân nhanh: môi trường MS + 2,0mg/1 BAP + 0,5mg/l Kinetin + 0,05 

mg/l a-NAA + 100ml/l mước dừa cho chất lượng chồi tốt nhất với hệ số nhân chồi 

3,5 chồi, chiều cao chồi trung bình 2,5 cm, chồi mập, xanh. 

Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh: môi trường MS + 1,0mg/1 IBA + 1,5 g/l than hoạt tính 

là môi trường tối ưu, sau 8 tuần nuôi cấy cho tỷ lệ chồi ra rễ đạt 90%, số rễ/chồi đạt 

3,9 rễ, rễ dài 4,3 cm, chiều cao cây 3,9 cm 

Giai đoạn ra ngôi; cây con in vitro ra ngôi trên nền giá thrrt Klasmann TS2: trấu hun: 

ddast muf (1:1:1) đạt hiệu quả tốt nhất, tỷ lệ cây sống đạty 86,7%, chiều cao cây đạt 

8,1 cm 
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352.  Thạc sĩ 

Thiết kế và ứng dụng 

các chỉ thị AND xác 

định các gen liên quan 

đến tính chịu hạn của 

23 giống lúa bản địa 

của Việt Nam 

Nguyễn 

Việt Dũng 

PGS. TS. 

Trần Đăng 

Khánh 

PGS. TS. 

Đồng Huy 

Giới 

Đã đánh một số đặc tính nông sinh học của 23 giống bản địa. Kết quả cho thấy ba 

giống cải tiến OM6377, OM5629 và OM3536 có các đặc tính vượt trội so với các 

giống bản địa bao gồm có các đặc tính, thấp cây, độ thụ phấn cao, thời gian sinh 

trưởng ngắn, khối lượng 100 hạt đạt 2,7g (trung bình). Tuy nhiên khi nghiên cứu tầm 

soát các gen Dreb1C/LEA3-2/Dreb4-1 Thì cho thấy các giống cải tiến mất dần ưu 

thế khi các giống này có sự xuất hiện gen Dreb1C các giống OM3536, OM5629 có 

sự xuất hiện của gen Dreb4-1 và cuối cùng các giống cải tiến không có sự xuất hiện 

của gen LEA3-2. 

Kết quả nghiên cứu tầm soát gen Dreb1C/LEA3-2/Dreb4-1 dựa trên trình tự genome 

cho thấy cả 23 giống lúa bản địa nghiên cứu đều mang trình tự tương đồng với cả 

gen Dreb1C, LEA3-2 và Dreb4-1. 

Đã thiết kế được trình tự mồi đặc hiệu với gen Dreb1C; LEA3-2 và Dreb4-1. 

Cặp mồi Dreb1C đã được chứng minh là có khả năng nhân lên đoạn gen từ ADN của 

các giống lúa nghiên cứu. 

353.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ sản xuất 

chế phẩm lysine bằng 

chủng vi khuẩn 

Corynebacterium 

glutamicum 21799 sử 

dụng dịch đạm thủy 

Nguyễn 

Thị Duyệt 

TS. Nguyễn 

Hữu Hoàng 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Xuân Cảnh 

Mục đích nghiên cứu:  

Lựa chọn được điều kiện nuôi cấy, nguồn nitơ thích hợp cho sinh trưởng và tổng hợp 

lysine của chủng vi khuẩn Corynebacterium Glutamicum 21799 và điều kiện thu hồi 

sản phẩm bột lysine mang lại hiệu quả kinh tế. 

Phương pháp nghiên cứu:  

Nghiên cứu gồm 03 nội dung: 
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phân phụ phẩm cá tra 

làm nguồn thay thế 

Nitơ hữu cơ trong môi 

trường lên men 

- Lựa chọn điều kiện nuôi cấy thích hợp cho chủng vi khuẩn Corynebacterium 

Glutamicum VTCC 21799 trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

- Lựa chọn nguồn nitơ thích hợp cho sinh trưởng và tổng hợp lysine của chủng 

Corynebacterium glutamicum VTCC 21799. 

- Lựa chọn điều kiện thu hồi lysine. 

Kết quả chính và kết luận 

- Điều kiện nuôi cấy thích hợp trong phòng thí nghiệm cho chủng Corynebacterium 

glutamicum VTCC 21799 lắc 200 v/ph, ở nhiệt độ 30oC, pH 7, thời gian thu sinh 

khối là 24-48 giờ trên môi trường MT2; thời gian thu lysine ở 72 giờ trên môi trường 

MT5 với nguồn cacbon là glucose. 

- Nguồn nitơ tốt nhất cho sự sinh trưởng và tổng hợp lysine của chủng 

Corynebacterium glutamicum 21799 trong môi trường MT5 có hàm lượng urê 7,4 

g/l và 10 g/l dịch thủy phân phế phụ phẩm cá tra cô đặc. 

- Thu hồi lysine bằng phương pháp sấy phun trực tiếp từ dịch lên men hiệu quả hơn 

so với phương pháp qua ly tâm và cô đặc. Chất mang thích hợp trong quá trình sấy 

phun thu lysine là tinh bột ngô với tỷ lệ 2,5%. Sấy phun theo thông số: Nhiệt độ đầu 

vào 165 oC; nhiệt độ đầu ra 110 oC. 

354.  Thạc sĩ 

Phát triển hệ thống 

vector CRISPR/Cas9 

để tạo đột biến định 

Trần Thị 

Huyền 

TS. Đỗ Tiến 

Phát 

Đã phân tích in-silico trình tự họ gen eIF4E trong hệ gen cây thuốc lá N. tabacum 

K326 và xác định được trình tự định hướng nhằm gây tạo đột biến trên các gen 

eIF4E1-S, eIF4E1-T, eIF4E2-S và eIF4E2-T thuộc họ gen eIF4E.  
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hướng trên cây thuốc 

lá 

PGS. TS. 

Nguyễn Đức 

Bách 

Thiết kế được cấu trúc chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 mang 2 trình tự định hướng 

gRNAs để gây tạo đột biến trên các gen thuộc họ gen eIF4E của dòng thuốc lá K326. 

Tạo thành công chủng khuẩn A. tumefaciens mang cấu trúc tái tổ hợp mang hệ 

thống chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 dùng cho biến nạp vào cây thuốc lá. 

Tạo được 26 dòng thuốc lá chuyển gen, trong đó đã xác định được 6 dòng mang đột 

biến đồng thời cả 4 gen thuộc họ gen eIF4E. 

Kiểu đột biến và dạng đột biến trên các gen eIF4E1-S, eIF4E1-T, eIF4E2-S và 

eIF4E2-T của các dòng thuốc lá đã được khẳng định và phân tích thông qua phương 

pháp giải trình tự. 

Dòng thuốc lá mang đột biến đồng thời cả 4 gen thuộc họ gen eIF4E được khẳng 

định mang tính kháng hoàn toàn với virus PVYo bằng phương pháp DAS – ELISA. 

355.  Thạc sĩ 

Nhân nhanh và đánh 

giá chất lượng cây in 

vitro giống dâu tây 

“Sunraku” nhập nội từ 

Nhật Bản 

Đỗ Thị 

Mai 

TS. Nguyễn 

Xuân 

Trường 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Thanh Hải 

Đối với các nghiên cứu nhân nhanh in vitro 

- Tạo mẫu sạch: Công thức sử dụng HgCl2 0,1% trong thời gian 5 phút thích hợp 

cho việc khử trùng ngó dâu tây Sunraku với tỷ lệ mẫu sống đạt 80% và tỷ lệ mẫu 

sạch 100%. 

- Phát sinh hình thái và nhân nhanh chồi: Việc bổ sung 0,75 mg/l BA riêng rẽ hoặc 

kết hợp với 0,3 mg/l IBA là công thức thích hợp cho việc nhân nhanh chồi dâu tây. 

- Tạo cây hoàn chỉnh: Môi trường ra rễ thích hợp nhất là tổ hợp ½ MS kết hợp 0,3 

mg/l α-NAA với tỷ lệ ra rễ đạt 100%, bộ rễ phát triển khỏe mạnh. 

- Ra vườn ươm: Giá thể đất: xơ dừa: trấu hun với tỷ lệ 25%:25%:50% cho tỷ lệ cây 

sống khá cao (88%), cây sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian xuất hiện ngó sớm. 
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Nghiên cứu ảnh hưởng của các lần cấy chuyển 

Số lần cấy chuyển có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây 

trong điều kiện in vitro và ngoài vườn ươm.  

Cây ở lần cấy chuyển thứ nhất, thứ 2, thứ 3 cho sự sinh trưởng nhanh, cây đồng đều, 

các chỉ tiêu theo dõi đều tốt, khi đưa ra vườn ươm tỷ lệ sống cao (>70%), cây mọc 

nhiều ngó với thời gian xuất hiện ngó sớm.  

Ở các lần cấy chuyển tiếp theo (lần 4, 5 và 6), cây sinh trưởng, phát triển chậm hơn, 

các chỉ tiêu theo dõi đều thấp hơn các công thức trước.  

Do đó, chỉ nên tiến hành cấy chuyển 3 - 5 lần để đảm bảo chất lượng cây, tránh làm 

ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm, dẫn đến ảnh hưởng hiệu quả kinh tế 

khi đưa ra sản xuất đại trà. 

Nghiên cứu lưu giữ in vitro 

Bổ sung 45 g/l đường sucrose hoặc 2 mg/l nano bạc vào môi trường nuôi cấy giúp 

cho cây dâu tây vẫn sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, tuy nhiên có sự chậm lại về 

chiều cao và bộ rễ, thích hợp cho việc lưu giữ mẫu trong thời gian dài trong điều 

kiện in vitro, giúp hạn chế số lần cần cấy chuyển. 

356.  Thạc sĩ 

Đánh giá tác động của 

một số yếu tố phiên 

mã ARF đến sự phát 

triển của bộ rễ và khả 

năng chịu hạn, chịu 

Đỗ Thu 

Thủy 

TS. Hoàng 

Thị Giang 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

Phân tích bằng phương pháp qPCR khẳng định 3 gen ARF5, ARF16, ARF21 đã được 

biến nạp thành công và biểu hiện mạnh trên nền di truyền của cây Nipponbare. 

- Dựa vào mức độ phân ly di truyền ở thế hệ T1 đã chọn lọc được 13 dòng lúa chuyển 

gen mang một copy cấu trúc gen pUbi::ARF, gồm 4 dòng pUbi::ARF5, 4 dòng 

pUbi::ARF16 và 5 dòng pUbi::ARF21. Phân tích ở thế hệ T2 đã sàng lọc được 7 
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mặn ở các dòng lúa 

chuyển gen 

dòng đồng hợp tử mang một copy cấu trúc gen pUbi::ARF, gồm: 2 dòng 

pUbi::ARF5, 2 dòng pUbi::ARF16 và 3 dòng pUbi::ARF21. 

- Đánh giá sự phát triển bộ rễ của các dòng lúa chuyển gen ở giai đoạn cây 4 tuần 

tuổi cho thấy sự biểu hiện của gen ARF5 và ARF21 đã làm tăng rõ rệt số lượng rễ 

cũng như sinh khối của cây (khối lượng khô thân và khối lượng khô rễ). Khẳng định 

rằng gen ARF5 và ARF21 có chức năng tham gia vào trong sự hình thành và phát 

triển bộ rễ ở cây lúa, giúp tăng cường sự sinh trưởng của cây.  

- Dòng chuyển gen ARF16 không có sự khác biệt về số lượng rễ, khối lượng khô 

thân và khối lượng khô rễ so với cây không chuyển gen. Điều đó cho thấy gen ARF16 

có thể không đóng vai trò đối với sự hình thành và phát trển bộ rễ. 

- Đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng lúa chuyển gen ở giai đoạn mạ không ghi 

nhận sự khác biệt về mức độ chống chịu của các dòng chuyển gen so với đối chứng 

không chuyển gen. Như vậy, các gen ARF5 và ARF16 không làm tăng cường khả 

năng chống chịu hạn một cách rõ ràng. 

- Đánh giá khả năng chịu mặn của các dòng lúa chuyển gen ở giai đoạn mạ đã có sự 

khác biệt về mức độ chống chịu của các dòng chuyển gen so với đối chứng không 

chuyển gen. Trong đó các gen ARF5 #2 làm tăng cường khả năng chống chịu mặn ở 

các dòng lúa chuyển gen 

357.  Thạc sĩ 

Đánh giá đa dạng di 

truyền và nghiên cứu 

đặc điểm nông sinh 

Nguyễn 

Đình 

Vượng 

TS. Ngô 

Xuân 

Nghiễn 

Mục đích nghiên cứu 
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học một số nguồn gen 

nấm rơm (Volvariella 

sp.) 

Đánh giá được mức độ đa dạng di truyền của 11 chủng nấm rơm bằng chỉ thị phân 

tử ISSR, RAPD và khảo sát được một số đặc điểm nông sinh học của chúng, từ đó 

tìm ra chủng có triển vọng năng suất cao nhất. 

Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng các phương pháp phân tích sinh học phân tử bao gồm tách chiết DNA tổng 

số, PCR, điện di, xử lý dữ liệu bằng phần mềm tin sinh học NTSYSpc 2.1, ứng dụng 

XLSTAT 2018 trong Excel. 

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 11 chủng nấm rơm trên môi 

trường nhân giống cấp 1, cấp 2 và nuôi trồng trên giá thể. 

Kết quả chính và kết luận 

11 chủng nấm rơm nghiên cứu có sự đa dạng di truyền khá cao khi phân tích bằng 

chỉ thị RAPD và ISSR. Hệ số tương đồng di truyền của 11 chủng nấm rơm dao động 

trong khoảng 64,2% - 93,6%. Trong hai chỉ thị sử dụng, chỉ thị RAPD có hiệu quả 

đánh giá đa dạng di truyền cao hơn so với chỉ thị ISSR. 

Đã đánh giá được một số đặc điểm nông sinh học của 11 chủng nấm rơm trên môi 

trường nuôi cấy cấp 1, cấp 2, mô nuôi trồng. Các giống VS10, VS13, VO2, V2, V6, 

V7 có hệ sợi sinh trưởng khỏe, mật độ dầy, hình thành bào tử áo tốt. Trên giá thể 

nuôi trồng bông phế liệu, trong 11 chủng nấm rơm nghiên cứu có 5 chủng không cho 

quả thể là VS1, VS6, VS8, VS12, VS14. Sáu chủng cho quả thể là VS10, VS13, 

V02, V2, V6, V7. Chủng VS13 cho năng suất 1596,67g/10 kg giá thể bông phế liệu 

khô và hiệu suất sinh học cao nhất 15,96%. 
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358.  Thạc sĩ 

Nghiên cứu động thái 

lên men chủng xạ 

khuẩn Streptomyces 

sp. VNUA116 và 

VNUA74 nhằm sản 

xuất chế phẩm sinh 

học quản lý bệnh 

Panama hại chuối 

Nguyễn 

Thị Yến 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Giang 

Môi trường Gause I là môi trường thích hợp cho cả 2 chủng nghiên cứu, trong đó 

VNUA116 đạt mật độ 8.2 x 108 CFU/ml , VNUA74 đạt mật độ 10.4 x 108 CFU/ml 

 Nồng độ NaCl thích hợp của VNUA 116 là 1%, VNUA74 là 2,5%. 

Cả 2 chủng VNUA116 và VNUA74 đều phát  triển tốt ở cơ chất cám gạo, độ ẩm 

60%, nhiệt độ 30˚C, trong thời gian nuôi cấy 5 ngày. 

Tỉ lệ phối trộn cơ chất phù hợp với VNUA116 là phối trộn bột malt: cám gạo tỉ lệ 

1: 1, tỉ lệ phối trộn cơ chất phù hợp với VNUA74 là phối trộn cám ngô: cám gạo tỉ 

lệ 1: 4. 

Sau 5 ngày nuôi cấy ở pH= 5.8, 2 chủng nghiên cứu đều có khả năng đối kháng 

nấm tốt, trong đó VNUA74 biểu hiện khả năng đối kháng nấm tốt hơn VNUA116. 

 

* CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
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1 Đại học 

Xây dựng quy trình sản 

xuất thịt bò khô bổ 

sung chiết xuất thực vật 

giàu stilbene 

Ester Isaias 

Sambo . 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thịt bò khô bổ sung chiết xuất thực vật giàu stilbene với 

tỷ lệ bổ sung và phương pháp bổ sung thích hợp nhất. 

2 Đại học 

Nghiên cứu xác định 

một số thông số công 

nghệ trong quy trình 

sản xuất nước xoài bổ 
sung dứa 

Luisa 

D.G.A.Alberto 

Bene . 

TS. Vũ Quỳnh 

Hương 

khảo sat chất lượng nguyên liệu, định lượng tỷ lệ dịch xoài, dứa và hàm lượng đường bổ sung, 

đánh giá cảm quan và vi sinh vật tổng số hiếu khí 

3 Đại học 

Nghiên cứu tuyển chọn 

nấm Aspergillus oryzae 

để sản xuất nước tương 

(xì dầu) 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ái 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Minh , ThS. 

Lê Minh Nguyệt 

Phân lập và tuyển chọn được giống nấm Aspergillus oryzae có khả năng lên men tốt, hoạt tính 

sinh học cao, rút ngắn thời gian để phục vụ sản xuất nước tương. Chất lượng sản phẩm nước 

tương truyền thống dùng giống nấm Aspergillus oryzae được tuyển chọn đạt yêu cầu chất lượng 

có thể sử dụng. 

4 Đại học 

Xác định điều kiện tách 

chiết Polyphenol từ quả 

chuối hột 

Trần Thị Thu 

An 

ThS. Trần Thị 

Hoài 

xác định điều kiện tách chiết các hợp chất Polyphenol trong vỏ và thịt quả chuối hột và địnhtính 

một số hợp chất sinh học có trong quả chuốt hột 

5 Đại học 

Nghiên cứu hoàn thiện 

công nghệ sản xuất 

bánh men lá sử dụng 

trong sản xuất rượu 

ngô Hà Giang 

Nguyễn Tiến 

Anh 
TS.Đinh Thị Hiền 

Nâng cao chất lượng rượu ngô thông qua hoàn thiện chất lượng bánh men và đánh giá ảnh hưởng 

của dịch chiết đến quá trình lên men. 

6 Đại học 

Xác định một số thông 

số công nghệ trong sản 
xuất bánh bao dành cho 

người bị bệnh tiểu 

đường 

Bùi Thị Ngọc 
Anh 

TS. Trần Thị Thu 
Hằng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại men, chế độ ủ, hấp tới chất lượng bánh bao dành cho người bị 
bệnh tiểu đường 

7 Đại học 

 Bảo quản chanh dây 

bằng phương pháp xử 

lý nước Nanobubbles 

kết hợp bao gói chân 

không. 

La Quỳnh Anh 
ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

Tăng cường hiệu quả bảo quản chanh dây bằng phương pháp xử lý nanobubbles kết hợp bao gói 

chân không 

8 Đại học 
Nghiên cứu quy trình 

sản xuất mận sấy dẻo 

Lưu Thị Hải 

Anh 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

Nghiên cứu về một số ảnh hưởng của nhiệt độ chần nguyên liệu, bổ sung phụ gia vào sản phẩm và 

nghiên cứu về thời gian sấy lần 2 cho sản phẩm 

9 Đại học 

Tối ưu hóa quy trình 

phân tích isoflavones 

và khả năng kháng oxi 

Nguyễn Minh 

Anh 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

TS. Vũ Thị 

Huyền 

Tối ưu hóa quy trình phân tích isoflavones trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao, tối ưu một số 

yêu tố ảnh hưởng đến quy trình chiết isoflavones, xác định hàm lượng isoflavone trong mẫu đậu 

tương nảy mầm. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số, hàm lượng flavonoid tổng số, khả năng 

kháng oxi hóa của hai giống đậu tương nảy mầm DT51 và DT84 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

hóa của đậu tương nảy 

mầm 

10 Đại học 

Xây dựng phương pháp 

xác định hoạt lực 

Nattokinase trong thực 

phẩm chức năng chống 

đột quỵ bằng phương 
pháp quang phổ hấp 

thụ phân tử UV-VIS 

Nguyễn Thị 

Lan Anh 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

Xác định ảnh hưởng của pH , thời gian và nhiệt độ tới phương pháp xác định hoạt lực Nattokinase 

trong thực phẩm chức năng chống đột quỵ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS 

11 Đại học 

Bảo quản quả mận Hậu 

bằng phương pháp xử 

lý Nanobubbles kết 

hợp với bao gói chân 

không 

Nguyễn Thị 

Minh Anh 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

Xác định và đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp đến sự biến đổi của các chỉ tiêu cơ lý, sinh 

lý và hóa sinh của quả mận trong quá trình bảo quản. Từ đó tăng cường hiệu quả bảo quản, kéo 

dài thời gian bảo quản, cũng như hạn chế sự hao hụt và chất lượng của quả. Đồng thời khai tháo 

hiệu quả bảo quản của phương pháp Nanobubbles và bao gói chân không 

12 Đại học 

Nghiên cứu sự biến đổi 

hàm lượng một số hợp 

chất trung gian và hoạt 

tính enzyme tham gia 

vào chu trình sinh tổng 

hợp ethylene của cà 
chua Savior trồng vụ hè  

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

Xác định sự biến đổi hàm lượng một số hợp chất trung gian (ACC, MACC) và hoạt tính enzyme 

(ACO, ACS) trong chu trình sinh tổng hợp ethylene của cà chua Savior trồng vụ hè 

13 Đại học 

 Ảnh hưởng của màng 

phủ alginate đến chất 

lượng của quả chuối 

tiêu hồng trong thời 

gian tồn trữ 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của màng phủ từ alginate ở các nồng độ khác nhau đến chất lượng của quả 

chuối tiêu hồng sau thu hoạch, từ đó lựa chọn nồng độ alginate phù hợp nhất để tạo màng phủ bảo 

quản chuối tiêu hồng 

14 Đại học 

Ngiên cứu quy trình 

chế biến mứt nhuyễn từ 

bí đỏ và chanh leo. 

Phạm Đức 

Anh 
ThS. Lê Mỹ Hạnh Bước đầu khảo sát một số thông số của quy trình sản xuất mứt nhuyễn từ bí đỏ và chanh leo. 

15 Đại học 

Ảnh hưởng của nhiệt 

độ sấy đến chất lượng 

rau củ quả  

Thái Thị Mai 

Anh 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Xác định ảnh hưởng của chế độ sấy (nhiệt độ và thời gian) đến chất lượng một số loại rau quả bao 

gồm rau chân vịt, lá nếp, cà rốt, bí ngô. 

16 Đại học 

Xây dựng quy trình sản 

xuất phở khô bổ sung 

tinh bột biến tính 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

TS. Hoàng Hải 

Hà 
Xác định được tỷ lệ và phương thức bổ sung tinh bột biến tính trong quá trình sản xuất phở khô 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

17 Đại học 

Tuyển chọn chủng vi 

khuẩn tía quang hợp 

sinh trưởng mạnh, tổng 

hợp lipid cao trong môi 

trường bột đậu tương ở 

điều kiện tự nhiên  

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn tía quang hợp có khả năng sinh trưởng mạnh, tổng hợp 

lipid cao trong môi trường bột đậu tương ở điều kiện tự nhiên để có thể ứng dụng vào thực tế sản 

xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm. 

18 Đại học 

Tìm hiểu quy trình sản 

xuất và chất lượng của 
nem chua truyền thống 

tại Thanh Hoá 

Nguyễn Thị 
Ánh 

TS. Vũ Quỳnh 
Hương 

Tìm hiểu quy trình sản xuất nem chua truyền thống và tìm hiểu chất lượng của nem chua tại 
Thanh Hoá 

19 Đại học 

Phát triển sản phẩm trà 

thảo dược bổ sung chân 

đế đông trùng hạ thảo 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Ánh 

ThS. Trần Thị 

Hoài 

Phát triển sản phẩm trà thảo dược bổ sung chân đế đông trùng hạ thảo, xác định chất lượng 

nguyên liệu gồm polyphenol, khả năng kháng oxy hóa, hàm lượng cordycepin, hàm lượng 

carotenoid và anthocyanin, xác định công thức trà và đánh giá chất lượng cảm quan của trà thành 

phẩm. 

20 Đại học 

Khảo sát chất lượng vi 

sinh vật trong quy trình 

sản xuất nem chua tại 

Thanh Hóa 

Trương Thị 

Ngọc Ánh 

TS. Vũ Quỳnh 

Hương 
Khảo sát chất lượng 1 số vi sinh vật có trong quy trình sản xuất nem chua tại Thanh hóa 

21 Đại học 
Nghiên cứu quy triǹh 

sản xuất chả quế 

Vũ Thị Ngọc 

Ánh 

TS. Trần Thị 

Nhung 

Nghiên cứu môṭ số công đoaṇ trong quy triǹh sản xuất chả quế nhằm taọ ra sản phẩm có chất 

lươṇg cao, đảm bảo VSATTP 

22 Đại học 

NGHIÊN CỨU ẢNH 

HƯỞNG CỦA LOẠI 

CHẤT MANG VÀ TỶ 
LỆ TẾ BÀO/CHẤT 

MANG ĐẾN HIỆU 

SUẤT CỐ ĐỊNH VÀ 

KHẢ NĂNG PHÂN 

GIẢI HISTAMINE 

CỦA CHỦNG 

Virgibacillus 

Campisalis TT8.5 

Lê Văn Bình 
PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN LOẠI CHẤT MANG VÀ TỶ LỆ TẾ BÀO/CHẤT MANG TỐI ƯU 

ĐẾN HIỆU SUẤT CỐ ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI HISTAMINE CỦA CHỦNG 

Virgibacillus Campisalis TT8.5 

23 Đại học 

Ảnh hưởng của màng 

phủ parafin đến chất 

lượng và tuổi thọ trứng 

gà trong quá trình bảo 

quản. 

Trần Thị Bình 
TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của màng phủ parafin đến chất lượng cảm quan, chất lượng dinh dưỡng và 

xác định tuổi thọ trứng gà trong quá trình bảo quản 
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24 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của một số yếu tố công 

nghệ đến kết cấu sản 

phẩm dăm bông cá giò 

(Rachycentron 

canadum) 

Nguyễn Thị 

Minh Châu 

TS. Bùi Thị Thu 

Hiền 

 TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết cấu dăm bông cá giò quy mô phòng thí nghiệm, 

nhằm tạo ra thành phẩm dăm bông từ cá giò có chất lượng phù hợp 

25 Đại học 
Nghiên cứu quy trình 
sản xuất bột lá mơ lông 

Nguyễn Thị 
Minh Châu 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 
PGS.TS Nguyễn 

Thị Hồng Hạnh 

Nghiên cứu lựa chọn thông số thích hợp nhất cho quy trình sấy bột lá mơ lông 

26 Đại học 

Nghiên cứu cải tiến 

quy trình sản xuất rượu 

ngô men lá truyền 

thống quy mô pilot 

Nguyễn 

Phương Chi 
TS.Đinh Thị Hiền 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men và sản xuất rượu ngô từ đó đánh giá được 

tính ổn định của quy trình sản xuất. 

27 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của biện pháp sơ chế và 

bao bì đến chất lượng 

và thời gian bảo quản 

chuối tây 

Nguyễn Thị 

Kim Chi 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

Nghiên cứu lựa chọn biện pháp sơ chế và bao bì phù hợp để đảm bảo chất lượng và tăng thời gian 

bảo quản của quả chuối tây 

28 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ, thời gian 

đến hiệu suât cố định 
và khả năng phân giải 

histamine của chủng 

Virgibacillus 

campisalis TT8.5 

Đậu Trần Linh 
Đan 

PGS.TS Nguyễn 
Hoàng Anh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian đến hiệu suât cố định và khả năng phân giải 
histamine của chủng Virgibacillus campisalis TT8.5 để tìm ra điều kiện tối ưu nhất 

29 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất sốt gia vị từ 

phụ phẩm cá giò 

Đỗ Đức Đang 

TS. Bùi Thị Thu 

Hiền 

 TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

Bước đầu đưa ra các thông số công nghệ cho các công đoạn trong quy trình sản xuất nhằm tạo ra 

sốt gia vị từ phụ phẩm cá giò, giúp đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ cá giò 

30 Đại học 

Nghiên cứu một số yếu 

tố công nghệ trong quy 

trình sản xuất rượu 

vang vải 

Trần Hải Đăng 
PGS.TS Nguyễn 

Thị Thanh Thủy 

Nghiên cức các yếu tố nấm men, tỉ lệ pha loãng, nồng độ chất khô ban đầu ảnh hưởng đến quá 

trình lên men rượu 

31 Đại học 

Chuẩn hóa phương 

pháp xác định hàm 

lượng Natri, Kali trong 

Trần Thị Kiều 

Diễm 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

Dựa theo tiêu chuẩn AOAC 2016 để tiến hành thẩm định phương pháp xác định hàm lượng Natri, 

Kali trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: xác định khoảng tuyến 

tính và đường chuẩn, LOQ, LOD, độ lặp lại, độ thu hồi 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

thực phẩm bằng 

phương pháp quang 

phổ hấp thụ nguyên tử 

(F-AAS) 

32 Đại học 

nghiên cứu xây dựng 

công thức phối trộn cho 

sản phẩm mận sấy dẻo  

Quách Thị 

Diệp 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

xác định mật độ châm quả,thời gian xử lý nước vôi và tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu phụ cho sản 

phẩm mận sấy dẻo mặn ngọt 

33 Đại học 
Nghiên cứu quy trình 

sản xuất rượu mơ 
Vũ Trí Đông 

TS. Trần Thị 

Nhung 

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín quả mơ và thời gian ngâm ủ đến cảm quan, dinh dưỡng của 
rượu mơ thành phẩm; 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ cồn sử dụng để sản xuất rượu mơ đến cảm quan, dinh dưỡng 

của rượu mơ thành phẩm. 

34 Đại học 

Xây dựng quy trình 

định lượng 

Glucosamine trong 

thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu 

năng cao HPLC 

Bạch Phương 

Dung 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

 Khảo sát và xây dựng được quy trình định lượng GlcN, thẩm định quy trình đã phân tích theo 

AOAC 2016, áp dụng phương pháp đã chuẩn hóa để phân tích hàm lượng 1 số mẫu trên thị trường  

35 Đại học 

Tìm hiểu quy trình sản 

xuất thịt chua truyền 

thống tại tỉnh Phú  Thọ 

Nguyễn Thị 

Kim Dung 

TS. Vũ Quỳnh 

Hương 
Tìm hiểu quy trình sản xuất, đánh giá chất lượng thịt chua 

36 Đại học 
Nghiên cứu sản xuất 
chả cá chay bổ sung 

tinh bột biến tính 

Nguyễn Thị 
Dung 

TS. Hoàng Hải 
Hà 

Xác định loại nguyên liệu và tỉ lệ bổ sung tinh bột biến tính trong quá trình sản xuất chả cá chay 

37 Đại học 

Ảnh hưởng của vật liệu 

bao gói và nhiệt độ bảo 

quản đến chất lượng 

của quả dưa vàng Kim 

Hoàng Hậu cắt miếng 

trong quá trình bảo 

quản 

Mạc Thùy 

Duyên 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Xác định được ảnh hưởng của chế độ bao gói, nhiệt độ đến chất lượng dưa vàng Kim Hoàng Hậu  

cắt miếng trong quá trình bảo quản. Từ đó chọ được chế độ bao gói và nhiệt độ phù hợp để bảo 

quản dưa vàng KIm Hoàng Hậu  cắt miếng 

38 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

tách chiết flavonoid 

toàn phần từ rễ cây bồ 

công anh 

Hoàng Thị 

Hương Giang 

TS. Vũ Thị Hạnh 

ThS. Nguyễn Thị 

Quyên 

 Thử nghiệm định tính sự có mặt của flavonoid trong rễ cây bồ công anh. Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến quá trình tách chiết. Từ đó xây dựng quy trình công nghệ tách chiết flavonoid toàn 

phần từ rễ cây bồ công anh. 

39 Đại học 
Đánh giá tác dụng tăng 

tính kháng khuẩn và 

Đỗ Thị Thu 

Hà 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Mai Phương 

Đánh giá tác dụng làm tăng tính kháng khuẩn, kháng nấm của Peroxit hydro và 8-

hydroxyquinoline khi kết hợp với các ion kim loại ở nồng độ thấp. 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

kháng nấm của các chất 

gây tổn thuơng oxi hoá 

ơr dạng kết hợp với các 

ion kim loại 

TS. Nguyễn Thị 

Lâm Đoàn 

40 Đại học 

Nghiên cứu chế độ xử 

lý và bao gói để bảo 

quản quả vú sữa trắng 
(Chrysophyllum 

cainino) 

Nguyễn Thị 
Hà 

PGS.TS Nguyễn 
Thị Bích Thủy 

nghiên cứu một số chế phẩm trước bảo quản, kết hợp với lựa chọn bao gói, nhiệt độ bảo quản phù 
hợp nhằm hạn chế thối hỏng, kéo dài thời gian bảo quản vú sữa 

41 Đại học 

Nghiên cứu chế độ sấy 

và bao bì thích hợp cho 

sản phẩm mứt khoai 

lang dẻo  

Vũ Thị Thu 

Hà 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

Xác định các thông số trong quá trình sấy và lựa bao bì bảo quản thích hợp nhằm nâng cao chất 

lượng dinh dưỡng và cảm quan cho sản phẩm mứt khoai lang dẻo  

42 Đại học 

Nghiêm cứu, tuyển 

chọn giống vi sinh vật 

xử lý phụ phẩm chế 

biến sữa 

Khuất Ngân 

Hà 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Minh 

ThS. Lê Minh 

Nguyệt 

nghiên cứu và tuyển chọn giống vi sinh vật có hoạt tính sinh học cao để xử lý hiệu quả phế phụ 

phẩm chế biến sữa 

43 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ tách chiết 

flavonoid toàn phần từ 

cây ích mẫu 

Đinh Thị 

Hằng 

TS. Vũ Thị Hạnh 

ThS. Nguyễn Thị 

Quyên 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết. Xây dựng quy trình công nghệ tách 

chiết flavonoid toàn phần từ cây ích mẫu 

44 Đại học 

Khảo sát hiệu quả nước 
Nano-bubbles ứng 

dụng trong bảo quản 

quả chanh dây tía 

(Passiflora edulis Sims) 

Lê Thị Hằng 
ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 
Đánh giá hiệu quả của nước nano-bubbles trong bảo quản quả chanh dây 

45 Đại học 

Ảnh hưởng của loại 

chất mang và tỷ lệ tế 

bào/chất mang đến khả 

năng cố định và phân 

giải histamin của chủng 

Exiguobacterium 

profundum CH2.1 

Trần Thị Thu 

Hằng 

PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại chất mang và tỷ lệ tế bào/chất mang đến khả năng cố định và phân 

giải histamin của chủng Exiguobacterium profundum CH2.1. Tìm ra chất mang và tỷ lệ tế 

bào/chất mang tối ưu 

46 Đại học 

Ảnh hưởng của việc 

chiếu tia UVC trong 
quá trình nảy mầm của 

Nguyễn Minh 

Hằng 

ThS. Hoàng Lan 

Phượng 

TS. Lại Thị Ngọc 
Hà 

Nghiên cứu thời gian ủ và tời gian chiếu tia UVC đến các chỉ tiêu: tỷ lệ nảy mầm, kịch thước 

mầm, khối lượng trung bình 5 hat, hàm lượng chất khô tổng số, hàm lượng polyphenol tổng số, 
khả năng kgangs oxi hóa 
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đậu đen xanh lòng này 

mầm 

47 Đại học 
Nghiên cứu quy trình 

chế biến giò đà điểu 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

ThS. Phan Thị 

Phương Thảo 

Xác định được tỉ lệ phối trộn thịt đà điểu/mỡ/đá, tỉ lệ gia vị , nhiệt độ và thời gian luộc, theo dõi 

thời gian bảo quan giò thành phẩm. 

48 Đại học 

Tuyển chọn chủng vi 

khuẩn lactic có khả 

năng sinh enzyme β-

galactosidase phân giải 
lactose  

Trần Thị Hạnh 
TS. Nguyễn Thị 

Lâm Đoàn 

Xác định được chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh enzyme β-galactosidase có hoạt độ cao, 

ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp enzyme, xác định hoạt độ enzyme ở 

nhiệt độ thấp 

49 Đại học 

Ảnh hưởng của màng 

chitosan và dịch lá đu 

đủ đến chất lượng quả 

ổi bảo quản lạnh 

Đặng Hồng 

Hạnh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Nga 

Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của màng chitosan và dịch lá đu đủ đến chất lượng quả ổi bảo 

quản lạnh. Từ đó lựa chọn công thức màng phù hợp để duy trì chất lượng quả ổi Đông Dư sau thu 

hoạch.  

50 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của một số loại bao bì 

đến khả năng bảo quản 

quả xoài giống GL4 

Vũ Thị Hồng 

Hạnh 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Xác định được loại bao bì thích hợp nhất nhằm ổn định chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản quả 

xoài giống GL4 

51 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của thời điểm thu hái 

và xử lý 1- 

Methycyclopropen đến 

chất lươṇg và thời haṇ 
quả bơ Booth 7 

Nguyễn Thị 

Hệ 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

Xác điṇh đươc̣ thời điểm thu hái thích hơp̣ và đánh giá đươc̣ tińh hiêụ quả của 1-MCP trên quả bơ 

cho chất lươṇg tốt nhất 

52 Đại học 

Ảnh hưởng của nhiệt 

độ bảo quản đến biến 

đổi chất lượng khoai 

tây nghiền ăn liền 

Lê Thu Hiền 
TS. Giang Trung 

Khoa 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến các biến đổi lý hóa, dinh dưỡng. Đánh giá chỉ 

tiêu vi sinh và cảm quan của sản phẩm khoai tây nghiền ăn liền 

53 Đại học 

Nghiên cứu một số yếu 

tố ảnh hưởng đến quá 

trình sản xuất sữa bơ 

hạt điều đậu đen 

Nguyễn Thúy 

Hiền 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 

Xác định các tỷ lệ phối trộn nguyên liệu và thời gian thanh trùng để sản xuất sữa bơ hạt điều đậu 

đen 

54 Đại học 

Nghiên cứu một số 

biện pháp xử lý nguyên 

liệu trước khi sấy để 

nâng cao chất lượng 

mứt khoai lang dẻo 

Ngô Đức Hiền 
PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

Nghiên cứu các các biện pháp xử lý nguyên liệu trước khi sấy để nâng cao chất lượng cho mứt 

khoai lang dẻo nhằm tạo ra sản phẩm tốt, giá trị dinh dưỡng cao và cảm quan đẹp. 
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55 Đại học 

Ảnh hưởng của bao bì 

đến chất lượng và thời 

hạn bảo quản quả bưởi 

Thồ sau thu hoạch 

Tiêu Thị Thu 

Hiền 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

Đánh giá được ảnh hưởng của bao bì đến một số chỉ tiêu cơ bản và thời hạn bảo quản của quả 

bưởi Thồ sau thu hoạch, từ đó xác định được loại bao bì phù hợp trong bảo quản bưởi. 

56 Đại học 

Phân tích hàm lượng 

Axit gamma 

aminobutyric và một số 

chỉ tiêu chất lượng 
trong hạt đậu tương 

nảy mầm 

Đặng Minh 

Hiếu 

PGS.TS Trần Thị 

Định, TS. Vũ Thị 
Huyền 

Tối ưu hóa quy trình phân tích hàm lượng GABA và ứng dụng để định lượng GABA trong hạt 

đậu tương nảy mầm. Phân tích hàm lượng protein, hàm lượng axit phytic và hoạt tính kháng oxy 
hóa trong hạt đậu tương nảy mầm. 

57 Đại học 

Nghiên cứu điều kiện 

xử lý histamine trong 

nước mắm bằng 

phương pháp cố định tế 

định tế bào vi khuẩn 

Virgibacillus 

campisalis TT8.5 sử 

dụng Bioreactor loại 

nén (fixed bed 

bioreactor) với chất 
mang Celite 

Lê Đình Hiếu 
PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Nghiên cứu một số điều kiện xử lý histamine trong nước mắm như tốc độ dòng chảy, khả năng tái 

sử dụng chế phẩm cố định, đánh giá chất lượng nước mắm sau 1 tháng bảo quản và khảo sát một 

số loại nước mắm có sử dụng hệ thống Bioreactor loại nén bằng phương pháp cố định tế bào vi 

khuẩn Virgibacillus campisalis TT8.5 trên chất mang Celite 

58 Đại học 

Nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 

trình sản xuất chả quế 

Mai Thị Hiếu 
TS. Trần Thị 

Nhung 

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xay nhuyễn (tạo nhũ tương), nhiệt độ nướng, thời gian nướng  

đến cấu trúc, chất lượng dinh dưỡng, chất lượng cảm quan và vi sinh vật của chả quế  

59 Đại học 

 Ảnh hưởng của xử lý 

saponin sau thu hoạch 

đến chất lượng quả 

chanh trong quá trình 

bảo quản 

Hoàng Thị 

Thanh Hoa 

TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

nghiên cứu ảnh hưởng của xử lí Saponin đến chất lượng của quả chanh xanh trong thời gian tồn 

trữ sau thu hoạch 

60 Đại học 

Ảnh hưởng của phương 

pháp xử lý nước nóng 

kết hợp với màng phủ 

carrageenan đến chất 

lượng của chuối tiêu 

hồng ở nhiệt độ thường 

Nguyễn Thị 

Hoa 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử  lý nước nóng kết hợp với màng phủ carrageenan đến 

chất lượng của chuối tiêu hồng trong bảo quản ở nhiệt độ thường để đưa ra chế độ xử lý phù hợp, 

kéo dài thời gian bảo quản 
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61 Đại học 

Ảnh hưởng bao gói và 

nhiệt độ đến chất lượng 

măng tây sau thu hoạch 

Trần Thị 

Phương Hoa 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

Xác định được ảnh hưởng của chế độ bao gói, nhiệt độ đến chất lượng măng tây sau thu hoạch. Từ 

đó lựa chọn được bao gói và nhiệt độ phù hợp để duy trì chất lượng của măng sau thu hoạch  

62 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của xử lý 1-MCP đến 

sự biến đổi hàm lượng 

một số hợp chất trung 

gian và hoạt tính 
enzyme tham gia vào 

chu trình sinh tổng hợp 

ethylene của giống cà 

chua 'Savior' trồng vụ 

hè. 

Trịnh Thị Thu 
Hòa 

PGS.TS Trần Thị 
Định 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý 1-MCP đến sự biến đổi hàm lượng ACC, MACC và hoạt tính 
enzyme ACO, ACS tham gia vào chu trình sinh tổng hợp ethylene của giống cà chua 'Savior' 

trồng vụ hè. 

63 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của biện pháp xử lý 

nước nóng đến chất 

lượng của chuối tiêu 

hồng trong thời gian 

tồn trữ ở nhiệt độ 

thường 

Vũ Thị Hoài 
ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử lý nước nóng ở các chế độ xử lý khác nhau đến chất 

lượng của quả chuối tiêu hồng trong thời gian tồn trữ ở nhiệt độ thường 

64 Đại học 

Ảnh hưởng của xử lý 
tinh dầu sả tới chất 

lượng bảo quản đậu 

bắp thương phẩm. 

Nguyễn Việt 

Hoàng 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Nghiên cứu xác định nồng độ và thời gian xử lý tinh dầu sả tới chất lượng dinh dưỡng và cảm 

quan của đậu bắp trong quá trinh bảo quản. 

65 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của thời gian ủ và nhiệt 

độ ủ tới một số chỉ tiêu 

chất lượng của đậu 

tương và đậu đỏ nảy 

mầm 

Trương Thị 

Hồng 

ThS. Hoàng Lan 

Phượng 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Khảo sát và đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố thời gian ủ và nhiệt độ ủ đến một số chỉ tiêu chất 

lượng như: khối lượng mầm, kích thước mầm, hàm lượng polyphenol, khả năng kháng OXH,.... 

đối với hai giống đậu tương và đậu đỏ nảy mầm. Từ đó tìm ra thời gian và nhiệt độ ủ đậu nảy 

mầm mang lại giá trị dinh dưỡng tốt nhất để góp phần xây dựng các sản phẩm liên quan đến đậu 

nảy mầm giàu dinh dưỡng. 

66 Đại học 

Ảnh hưởng của một số 

thông số công nghệ đến 

hàm lượng và chất 

lượng dầu hạt chè 

(Camellia sinensis) 
tách chiết bằng hệ 

thống chiết Soxhlet 

Phùng Thị 

Hồng 

ThS. Phan Thị 

Phương Thảo 

Đánh giá ảnh hưởng và xác định được các thông số công nghệ như kích thước nguyên liệu, loại 

dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi và thời gian trích ly thu được dầu hạt chè có hàm lượng và 

chất lượng tốt nhất áp dụng trong tách chiết bằng hệ thống Soxhlet  
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67 Đại học 

Đánh giá chất lượng 

gạo và ảnh hưởng của 

xử lý nhiệt ẩm bột gạo 

đến chất lượng phở khô 

bằng phương pháp ép 

đùn 

Nguyễn Thị 

Thanh Hồng 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

Phở khô làm theo phương pháp truyền thống có chất lượng không ổn định. Ở Thái Lan, Trung 

Quốc họ đã dùng phương pháp xử lý nhiệt ẩm để cải thiện chất lượng phở . Vì vậy,  sử dụng 

phương pháp xử lý nhiệt ẩm với gạo Việt Nam xem chất lượng phở có ổn định hơn không? 

68 Đại học 

Nghiên cứu xác định 

một số thông số công 
 nghệ trong quá trình 

chế biến nước giải 

 khát lên men từ quả 

mận Tam Hoa  

Lưu Thị Hồng 

Huế 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng chất khô hòa tan tổng số  ban đầu, lượng nấm men bổ sung, 
thời gian lên men, tỷ lệ phối trộn giữa dịch quả/nước và pH ban đầu đến chất lượng nước mận lên 

men 

Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất nước mận lên men 

69 Đại học 

Ảnh hưởng của một số 

thông số công nghệ đến 

hàm lượng và chất 

lượng dầu hạt lựu 

(Punica granatum) tách 

chiết bằng hệ thống 

Soxhlet 

Hoàng Thanh 

Kim Huệ 

ThS. Phan Thị 

Phương Thảo 

Đánh giá được ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu, dung môi trích ly, thời gian trích ly đến 

hàm lượng và chất lượng dầu hạt lựu tách chiết bằng hệ thống Soxhlet 

70 Đại học 

Ảnh hưởng của một số 

thông số công nghệ đến 
hàm lượng và chất 

lượng dầu hạt chè 

(Camellia sinensis) 

tách chiết bằng phương 

pháp trích ly dung môi 

có hỗ trợ vi sóng 

Phạm Thị Huệ 
ThS. Phan Thị 

Phương Thảo 

Đánh giá được ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu, tỷ lệ dung môi/nguyên liệu, công suất vi 

sóng, thời gian trích ly đến hàm lượng và chất lượng dầu hạt lựu tách chiết bằng phương pháp 

trích ly dung môi có hỗ trợ vi sóng 

71 Đại học 

Ảnh hưởng của chế độ 

bao gói đến chất lượng 

quả chanh sau thu 

hoạch 

Đào Mạnh 

Quỳnh 

TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 
Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì LDPE, PP, PVC đến chất lượng quả chanh sau thu hoạch 

72 Đại học 

 Ảnh hưởng của việc 

bổ sung vi khuẩn 

Lactobacillus có hoạt 

tính probiotics đến chất 
lượng sữa chua dê 

Hoàng Thị 

Huệ 

TS. Vũ Quỳnh 

Hương 

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Lactobacillus plantarum (L. 

plantarum) với hoạt tính probiotic đến sản phẩm sữa chua dê nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị cảm 

quan hấp dẫn tốt cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như góp phần đa dạng sản phẩm trên thị 
trường. 
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73 Đại học 

Nghiên cứu điều kiện 

xử lý histamine trong 

nước mắm bằng 

phương pháp cố định tế 

định tế bào vi khuẩn 

Virgibacillus 

campisalis TT8.5 sử 
dụng Bioreactor loại 

nén (fixed bed 

bioreactor) với chất 

mang pigbone 

Dương Văn 

Hưng 

PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Nghiên cứu một số điều kiện xử lý histamine trong nước mắm như tốc độ dòng chảy, khả năng tái 

sử dụng chế phẩm cố định, đánh giá chất lượng nước mắm sau 1 tháng bảo quản và khảo sát một 

số loại nước mắm có sử dụng hệ thống Bioreactor loại nén bằng phương pháp cố định tế bào vi 
khuẩn Virgibacillus campisalis TT8.5 trên chất mang pigbone 

74 Đại học 

NGHIÊN CỨU TÁCH 

CHIẾT HỢP CHẤT 

KHÁNG OXY HOÁ 

TỪ VỎ VÀ HẠT QUẢ 

BƠ (Persea americana) 

Nguyễn Mạnh 

Hưng 

ThS. Phan Thị 

Phương Thảo 

Đánh giá ảnh hưởng và xác định được các thông số công nghệ như nhiệt độ sấy nguyên liệu, loại 

dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi và thời gian trích ly thu được cao chiết từ vỏ và hạt quả bơ 

có hàm lượng và chất lượng tốt nhất áp dụng trong tách chiết có hỗi trợ sóng siêu âm 

75 Đại học 

Xác địương một số 

thôđá số côđá đánệ 

trođá sản xuất bánh bao 

dành cho người bị bệnh 
tiểu đường 

Cao Thị Thu 

Hương 

TS. Giang Trung 

Khoa 

Đánh giá ảnh hưởng và xác định được các thông số công nghệ như kích thước nguyên liệu, loại 

dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi và thời gian trích ly thu được dầu hạt chè có hàm lượng và 

chất lượng tốt nhất áp dụng trong tách chiết bằng hệ thống Soxhlet 

76 Đại học 

Nghiên cứu lựa chọn 

môi trường để sản xuất 

sinh khối của vi khuẩn 

tía quang hợp ứng dụng 

trong nuôi trồng thủy 

sản 

Phạm Thị 

Hương 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Nghiên cứu lựa chọn được môi trường thích hợp sử dụng một số cơ chất rẻ tiền và dễ kiếm thay 

thế các thành phần có giá thành đắt, nhằm giảm giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo mức độ tích 

lũy sinh khối tương đương so với môi trường gốc để sản xuất sinh khối quy mô lớn ứng dụng 

trong nuôi trồng thủy sản. 

77 Đại học 

Đặc tính một số giống 

khoai tây ở Việt Nam 

& Ảnh hưởng của nó 

đến chất lượng sản 

phẩm khoai tây nghiền 

ăn liền 

Bùi Thị 

Hường 

TS. Giang Trung 

Khoa 

Nghiên cứu đặc tính chất lượng của 5 giống khoai tây Atlantic, Bliss, Marabel, Trung Quốc, Lady 

rosetta; Ảnh hưởng của 5 giống này đến sản phẩm khoai tây nghiền ăn liền.  

78 Đại học 

Ảnh hưởng của màng 

phủ từ carrageenan đến 
chất lượng quả dưa 

chuột bảo quản  

Hồ Thị Hường 
ThS. Nguyễn Thị 
Thu Nga 

Dưa chuột là loại thực vật có hàm lượng nước cao, dễ hư hỏng. Carrageenan có tác dụng làm giảm 
sự thoát hơi nước, hạn chế vi sinh vật hại,.. Nên đề tài áp dụng tìm ra nồng độ màng phủ từ 

carrageenan thích hợp nhất, để nhằm kéo dài tuổi thọ bảo quản của quả dưa chuột. 
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79 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ và vật liệu 

bao gói đến chất lượng 

và tuổi thọ của đậu bắp 

sau thu hoạch  

Nguyễn Quý 

Huy 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Nghiên cứu nhiệt độ nào là phù hợp để tiến hành bảo quản đậu bắp, tiếp theo đó là tìm ra vật liệu 

bao gói thích hợp cho đậu bắp. 

80 Đại học 

Hohiên cứu tuyển chọn 

nấm Aspergillus oryzae 

để sản xuất nước tươho 
(xì dầu) 

Hoàng Thị 

Khánh Huyền 

TS. Vũ Thị Hạnh 

ThS. Nguyễn Thị 
Quyên 

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởg đến quá trình tách chiết. Xây dựng được quy trình công nghệ 

tách chiết flavonoid toàn phần từ lá cây diếp cá 

81 Đại học 

Xác định loại nguyên 

liệu và tỷ lệ phối trộn 

thích hợp trong sản 

xuất bánh bao cho 

người bị bệnh tiểu 

đường 

Thái Thị 

Khánh Huyền 

TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

Xác định được loại nguyên liệu và tỷ lệ phối trộn thích hợp trong sản xuất bánh bao cho người bị 

bệnh tiểu đường 

82 Đại học 

Quy trình sản xuất trà 

túi lọc từ rễ bồ công 

anh bổ sung nguyên 

liệu phụ 

Trần Thị 

Thanh Huyền 
TS. Vũ Thị Hạnh 

Xác đinh được chế độ sấy thích hợp, kích thước nguyên liệu, độ dày túi lọc, tỉ lệ phối trộn nguyên 

liệu phụ thích hợp để sản xuất trà túi lọc bổ sung nguyên liệu phụ 

83 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của giống đến một số 

thành phần hóa học 
chính trong hạt quả bơ 

và thử nghiệm khử 

đắng cho hạt bằng nhiệt 

Trịnh Thị 
Huyền 

PGS.TS Trần Thị 
Lan Hương 

Xác định được ảnh hưởng của giống đến một số thành phần hóa học chính trong hạt quả bơ. Xác 
định được chế độ khử đắng bằng nhiệt cho hạt quả bơ Booth 7 chín. 

84 Đại học 

Ứng dụng vi khuẩn 

lactic trong tạo sữa 

chua ăn 

Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 

TS. Nguyễn Thị 

Lâm Đoàn 

Xác định chủng vi khuẩn thích hợp trong lên len sữa chua. Xác định tỷ lệ tiếp giống thích hợp từ 

chủng vi khuẩn tuyển chọn 

85 Đại học 

Ảnh hưởng của màng 

phủ từ chitosan và sáp 

ong đến chất lượng quả 

hồng xiêm bảo quản 

lạnh 

Bùi Minh 

Khang 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Nga 

Phân tích các chỉ tiêu vật lí, hóa sinh, tỉ lệ hư hỏng để tìm ra loại màng phủ tốt nhất cho quả hồng 

xiêm bảo quản lạnh 

86 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của tốc độ khuấy, nồng 

độ muối đến hiệu suất 

cố định và khả năng 

Nguyễn Vân   
PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Xác định ảnh hưởng của tốc độ khuấy, nồng độ muối đến hiệu suất cố định và khả năng phân giải 

histamine của chủng Virgibacillus campisalis TT8.5 để tìm ra điều kiện cố định tối ưu nhất 
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phân giải histamine của 

chủng Virgibacillus 

campisalis TT8.5  

87 Đại học 

Tuyển chọn chủng vi 

khuẩn Bacillus có khả 

năng sinh enzyme beta-

galactosidase phân giải 
lactose 

Lê Thị 

Khuyên 

TS. Vũ Quỳnh 

Hương 

Xác định môi trường nuôi cấy Bacillus thích hợp, định tính và định lượng các chủng Bacillus từ 

nguồn phân lập và trong bộ sưu tập, từ đó xác định chủng có hoạt độ cao nhất đem đi tinh sạch. 

88 Đại học 

Nghiên cứu lựa chọn 

chủng nấm men thích 

hợp trong quá trình lên 

men rượu vang mận 

Nguyễn Văn 

kiêm 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

Để tạo ra được rượu vang ngon về cả hương vị và cảm quan, việc lựa chọn chủng nấm men thích 

hợp trong quá trình lên men rượu vang mận là rất quan trọng. Vì nó quyết định chính đến những 

chỉ tiêu đó . Trong bản báo cáo KLTN này em tập chung vào 3 mục tiêu chính đó là: Đánh giá sự 

biến đổi của chủng nấm men, các biến của của yếu tố hóa học trong quá trình lên men (như axit, 

cồn, TSS), đánh giá cảm quan các mẫu dịch sau 5 ngày lên men. Từ đó sẽ đánh giá và biết được 

chủng nào có khả năng lên men và đạt tiêu chuẩn đề ra mà chúng ta nghiên cứu nhất. 

89 Đại học 

Xây dựng hệ thống 

quản lý chất lượng 

HACCP cho sản phẩm 

sữa ngô tại công ty cổ 

phần All Origin 

Vietnam 

Trần Lê Trung 

Kiên 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 
Xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm sữa ngô 

90 Đại học 

Ảnh hưởng của sữa dừa 
bổ sung đến chất lượng 

sữa đậu nành nảy mầm 

lên men lactic 

Nguyễn 

Hoàng Lâm 

PGS.TS Nguyễn 

Đức Doan 

Nghiên cứu ảnh hưởng của sữa dừa bổ sung đến chất lượng sữa đậu nành lên men lactic. Qua đó, 
xây dựng công thức sữa đậu nành lên men lactic bổ sung sữa dừa, mang lại sản phẩm có giá trị 

dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon, đáp ứng thị hiếu người dùng. 

91 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của chế độ sấy đến chất 

lượng của rau, củ, quả 

Phạm Thị Liên 
TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Xây dựng đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy của cần tây, cà chua, dứa và bắp cải tím. Xác 

định ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm lượng một số hoạt chất sinh học bao gồm polyphenol 

tổng số, chlorophyll, carotenoid và khả năng kháng oxi hóa của nguyên liệu 

92 Đại học 

Nghiên cứu xác định 

một số thông số công 

nghệ trong quy trình 

sản xuất bánh quy có 

bổ sung bột chuối xanh 

Phạm Thị Liên 
TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Xác định tỷ lệ bột chuối xanh phù hợp thay thế bột mì trong sản xuất bánh quy có bố sung bột 

chuối xanh; xác định tỷ lệ đường phù hợp trong sản xuất bánh quy có bổ sung bột chuối xanh; xác 

đinh nhiệt độ và thời gian nướng bánh phù hợp; bước đầu xây dựng quy trình sản xuất bánh quy 

có bổ sung bột chuối xanh. 

93 Đại học 

Ảnh hưởng của pH và 

nhiệt độ nước ngâm 

đến hàm lượng gamma 

aminobutyric axit, 
phytic axit và thành 

Trần Thị Liên 
PGS. TS. Nguyễn 

Đức Doan 

Phân tích sự biến đổi hàm lượng chất khô tổng số, hàm lượng protein, hàm lượng lipid, hàm lượng 

GABA, hàm lượng PA của đậu tương nẩy mầm ở 28°C/36 giờ 
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tương nẩy mầm ở 

28°C/36 giờ 

94 Đại học 

Bước đầu xây dựng 

quy trình sản xuất rượu 

mận 

Đỗ Hoàng 

Linh 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất rượu mận, khảo sát và lựa chọn các yếu tố thích hợp cho 

quá trình sản xuất rượu mận như tỷ lệ đường, tỷ lệ cồn va nồng độ cồn 

95 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

chế biến thịt đà điểu 
muối  

Đỗ Tài Linh 
ThS. Phan Thị 
Phương Thảo 

Xác định một số thông số của quy trình chế biến thịt đà điểu muối: xác định độ dày, xác định chế 

độ tẩm ướp và tạo hương thịch hợp, xác định điều kiện bảo quản, thời gian sử dụng của sản phẩm 
thịt đà điểu muối. 

96 Đại học 

Nghiên cứu độ chín thu 

hái đến chất lượng bảo 

quản của quả thanh mai 

bằng công nghệ 

Hyokan 

Lê Trương 

Trang Linh 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

Tìm ra công thức có độ chín thu hái phù hợp nhằm bảo quản được quả thanh mai được lâu nhất 

theo công nghệ Hyokan 

97 Đại học 

Ảnh hưởng của xử lý 

1-MCP và thời gian 

bảo quản đến hàm 

lượng và thành phần 

lipid trong quả bơ 

Lương Thị 

Linh 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

Xác định được ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý 1-MCP và thời gian bảo quản đến hàm 

lượng và thành phần lipid trong quả bơ từ đó chọn ra nồng độ, thời gian xử lý 1-MCP và thời gian 

bảo quản thích hợp nhằm nâng cao chất lượng quả bơ 

98 Đại học 

Nghiên cứu một số 

thông số công nghệ 

trong quy trình chế 
biến rượu từ táo Malus 

Domestica 

Nguyễn Thùy 

Linh 
TS.Đinh Thị Hiền 

Nghiên cứu các ảnh hưởng của hàm lượng enzyme bổ sung đến chất lượng rượu táo, lựa chọn hàm 

lượng nấm men và thời gian lên men tối ưu cho quy trình sản xuất rượu từ táo 

99 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất trà túi lọc từ 

thân và lá bồ công anh 

bổ sung nguyên liệu 

phụ 

Trịnh Diệu 

Linh 
TS. Vũ Thị Hạnh 

Tìm ra quy trình sản xuất trà túi lọc từ thân và lá bồ công anh bổ sung nguyên liệu phụ đồng thời 

xác định một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quy trình sản xuất trà túi lọc từ thân và lá bồ công 

anh bổ sung nguyên liệu phụ 

100 Đại học 

Nghiên cứu một số 

thông số công nghệ 

trong quy trình chế 

biến sữa đậu tương có 

bổ sung cà rốt 

Tường Thị 

Thu Linh 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

Tạo ra sản phẩm sữa đậu tương có bổ sung cà rốt, có chất lượng dinh dưỡng, chất lượng cảm quan 

và an toàn cho người sử dụng. Đồng thời đa dạng hoa sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu 

dùng 

101 Đại học 

Ảnh hưởng  của chế độ 

thanh trùng đến biến 

đổi chất lượng khoai 

Vũ Thị Khánh 

Linh 

TS. Giang Trung 

Khoa 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ thanh trùng đến sự biến đổi chất lượng(pH, acid tổng số, đường 

khử, tinh bột, protein, lipid, chỉ tiêu vi sinh vật, chất lượng cảm quan) của khoai tây nghiền trong 

thời gian bảo quản lạnh 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 
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102 Đại học 

Nghiên cứu một số yếu 

tố ảnh hưởng đến quy 

trình sản xuất trà túi lọc 

lá sen, giảo cổ lam bổ 

sung bột cà rốt 

Bành Thị 

Thùy Linh 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất trà túi lọc lá sen, giảo cổ lam bổ sung 

bột cà rốt 

103 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của độ già thu hái đến 

khả năng bảo quản quả 

xoài giống GL4 

Lê Thị Linh 
ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 
Xác định ảnh hưởng của độ già thu hái đến khả năng bảo quản quả xoài giống GL4 

104 Đại học 

Ảnh hưởng của độ già 

thu hái đến chất lượng 

và tuổi thọ bảo quản 

rau tía tô sau thu hoạch 

Lê Thị Thùy 

Linh 

TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

Xác định ảnh hưởng của độ già thu hái đến chất lượng và tuổi thọ bảo quản rau tía tô sau thu 

hoạch 

105 Đại học 

Nghiên cứu xác định 

một số thông số công 

nghệ trong quá trình 

sản xuất bánh Muffin 

có bổ sung bột chuối 

xanh 

Phạm Vũ 

Huyền Linh 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 
Xác định và xây dựng quy trình sản xuất bánh muffin bổ sung bột chuối xanh thay thế bột mì 

106 Đại học 

                                                                          

Lựa chọn chế độ bao 
gói chân không phù 

hợp bảo quản quả 

chuối Ngự Đại Hoàng 

Hoàng Thị 

Loan 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

Chọn lựa được chế độ chân không phù hợp nhất cho bảo quản chuối ngự Đại Hoàng nhằm làm 
chậm quá trình chín, duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản. 

Bước đầu đề xuất quy trình bảo quản chuối ngự Đại Hoàng bằng phương pháp bao gói chân 

không. 

107 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

tách chiết flavonoid 

toàn phần từ thân cây 

bồ công anh 

Kiều Thị Loan 

ThS. Nguyễn Thị 

Quyên 

  TS. Vũ Thị 

Hạnh 

Thử nghiệm định tính và đề xuất quy trình tách chiết flavonoid toàn phần từ thân bồ công anh. 

Làm cơ sở cho việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm khác 

108 Đại học 

Nghiên cứu điều kiện 

xử lý histamine trong 

nước mắm bằng 

phương pháp cố định tế 

định tế bào vi khuẩn 

Virgibacillus 

campisalis TT8.5 sử 

Trần Thanh 

Loan 

PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Nghiên cứu một số điều kiện xử lý histamine trong nước mắm như tốc độ dòng chảy, khả năng tái 

sử dụng chế phẩm cố định, đánh giá chất lượng nước mắm sau 1 tháng bảo quản và khảo sát một 

số loại nước mắm có sử dụng hệ thống Bioreactor loại nén bằng phương pháp cố định tế bào vi 

khuẩn Virgibacillus campisalis TT8.5 trên chất mang Eggshell 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

dụng Bioreactor loại 

nén (fixed bed 

bioreactor) với chất 

mang Eggshell 

109 Đại học 

Ảnh hưởng của xử lý 

1-MCP đến sự biến đổi 

chỉ tiêu vật lý và hoá 
sinh trong quá trình 

chín sau thu hoạch của 

cà chua Savior trồng vụ 

hè 

Hoàng Thị 

Thanh Mai 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

Xác định được sự biến đổi một số chỉ tiêu vật lý (đường kính quả, màu sắc, độ cứng) trong quá 

trình chín sau thu hoạch của cà chua Savior trồng vụ hè sau khi được xử lý 1-MCP. 
Xác định được sự biến đổi của một số chỉ tiêu hóa sinh (hàm lượng chất khô hòa tan tổng số, hàm 

lượng axit tổng số) trong quá trình chín sau thu hoạch của cà chua Savior trồng vụ hè sau khi được 

xử lý 1-MCP. 

110 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ, thời gian 

đến hiệu suất cố định 

và khả năng phân giải 

histamine của chủng 

Exiguobacterium 

profundum CH2.1 

Nguyễn Thanh 

Mai 

PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian đến hiệu suất cố định và khả năng phân giải 

histamine của chủng Exiguobacterium profundum CH2.1 

111 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của một số chế phẩm 
đến chất lượng của rau 

cải ngọt và cải bó xôi 

trong thời gian bảo 

quản rau. 

Trần Thị 

Tuyết Mai 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ như nhiệt độ bảo quản, nồng độ các hợp chất xử lý an toàn 
đối với rau cải ngọt, cải bó xôi nhằm tăng khả năng tồn trữ và giảm tổn thất trong quá trình bảo 

quản, đảm bảo chất lượng an toàn sản phẩm 

112 Đại học 

Nghiên cứu taọ chế 

phẩm vi khuẩn Bacillus 

có hoaṭ tińh sinh hoc̣ 

đươc̣ phân lâp̣ từ nước 

thải bánh đa phuc̣ vu ̣

xử lý nước thải 

Trần Tuyết 

Mai 

TS. Nguyễn Thị 

Lâm Đoàn 

Xác điṇh điều kiêṇ, nhiêṭ đô,̣ pH, thời gian nuôi cấy. Xác điṇh môi trường lên men thích hơp̣ để 

thu hồi sinh khối; xác điṇh chất mang phù hơp̣ để taọ chế phẩm, xác điṇh điều kiêṇ bảo quản chế 

phẩm 

113 Đại học 

TÌM HIỂU QUY 

TRÌNH VÀ ĐÁNH 

GIÁ CHẤT LƯỢNG 

SẢN PHẨM CÁM 

Hi-PRO 107 TẠI 

NHÀ MÁY  

Nguyễn Thị 

Mây 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Nga 

Quy trình sản xuất của cám Hi-PRO 107 về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về các công đoạn 

quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên, tuy nhiên hệ thống sản xuất theo dây chuyền bán tự 

động, sự can thiệp của con người trong các công đoạn còn nhiều nên mức độ rủi ro do vận hành 
của người lao động chưa được kiểm soát tốt. 



TT 
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114 Đại học 
THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI ALASKA 

Nguyễn 

Phương Nam 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

Đánh giá chất lượng cám Hi-PRO 107 lô sản xuất ngày 01/05/2021 đủ điều kiện xuất bán ra thị 

trường  

115 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố 

công nghệ ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất 

bánh mì đen nhân mứt 

dứa nhuyễn 

Lê Thị Quỳnh 

Nga 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 

Chất lượng hóa lí và dinh dưỡng của cám Hi-PRO 107 lô sản xuất ngày 01/05/2021 ổn định trong 

vòng 42 ngày, đáp ứng nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng cho lợn nái nuôi con theo tiêu chuẩn cơ 

sở của công ty.  

116 Đại học 

Nghiên cứu một số 

thông số trong quy 
trình sản xuất chuối sấy 

dẻo 

Nguyễn Thị 
Nga 

TS.Đinh Thị Hiền 
Nghiên cứu quy trình sản xuất chuối sấy dẻo với mục đích đa dạng hoá sản phẩm tới tay người 
tiêu dùng. Nâng cao chất lượng hoa quả cũng nhưng giải quyết được vấn đề bảo quản hoa quả 

tươi. 

117 Đại học 

Ảnh hưởng của màng 

phủ caragreenan kết 

hợp với nano ZnO đến 

chất lượng của chuối 

tiêu hồng trong thời 

gian tồn trữ 

Nguyễn Thúy 

Nga 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Đánh giá được ảnh hưởng của màng phủ caragreenan kết hợp với nano ZnO đến chất lượng của 

chuối tiêu hồng trong thời gian tồn trữ 

118 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ tách chiết 

flavonoid toàn phần từ 

cây mã đề 

Lã Thị Ngân 

ThS. Nguyễn Thị 

Quyên 

  TS. Vũ Thị 

Hạnh 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết flavonoid. Từ đó xây dựng được quy 

trình công nghệ tách chiết flavonoid toàn phần từ cây mã đề 

119 Đại học 

Ảnh hưởng của nhiệt 

độ ủ và thời gian ủ đến 
một số chỉ tiêu chất 

lượng của đậu đen và 

đậu xanh nảy mầm. 

Nguyễn Thị 
Kim Ngân 

ThS. Hoàng Lan 

Phượng,  
 TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ ủ và thời gian ủ đến khối lượng trung bình 5 hạt, hàm lượng chất 
khô tổng số, tỷ lệ nảy mầm, kích thước mầm, hàm lượng polyphenol tổng số, khả năng kháng oxy 

hóa, hàm lượng phytic acid của đậu đen và đậu xanh trong quá trình này mầm. 

120 Đại học 

Ảnh hưởng của độ chín 

thu hái đến chất lượng 

và tuổi thọ quả chuối 

tây sau thu hoạch 

Nguyễn Thị 

Ngần 

TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín thu hái đến các chỉ tiêu cơ lý, hoá học và tỷ lệ hư hỏng. Từ đó 

xác định độ chín thu hái phù hợp 

121 Đại học 

Nghiên cứu xác định 

nhiệt độ và bao bì thích 

hợp để bảo quản khoai 

lang KL20-209 

Lê Minh Ngọc 
PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

Lụa chọn được nhiệt độ và bao bì thích hợp để bảo quản khoai lang KL20-209 nhằm duy trì chất 

lượng và hạn chế tổn thất sau thu hoạch 

122 Đại học 

Nghiên cứu một số giải 

pháp công nghệ nhằm 

nâng cao chất lượng 

Dương Thu 

Nhàn 

TS. Giang Trung 

Khoa 

Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ sao hương tới chất lượng chè xanh và nghiên cứu ảnh hưởng của 

Theanine và lá nếp trong quá trình chế biến tới chất lượng cảm quan chè xanh. Từ đó có những 

khuyến cáo cụ thể cũng như việc bổ sung nguyên liệu ảnh hưởng tới chất lượng chè xanh. 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 
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người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

chè xanh truyền thống 

tại Tân Cương Thái 

Nguyên    

123 Đại học 

Nghiên cứu một số 

thông số trong quy 

trình sản xuất xoài sấy 

dẻo 

Phan Vân Nhi TS.Đinh Thị Hiền 

Nghiên cứu quy trình sản xuất xoài sấy dẻo với mục đích đa dạng hóa sản phẩm xoài với chất 

lượng tốt, giải quyết vấn đề bảo quản xoài trên thị trường nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu 

dùng. 

124 Đại học 

Ảnh hưởng của pH và 
nhiệt độ nước ngâm 

đến hàm lượng gamma 

aminobutyric axit, 

phytic axit và thành 

phần hóa học của đậu 

xanh nảy mầm 

Đỗ Thị Nhuần 
PGS.TS. Nguyễn 

Đức Doan 

Phân tích sự biến đổi hàm lượng chất khô tổng số, hàm lượng protein, hàm lượng lipid, hàm lượng 

GABA, hàm lượng PA của đậu xanh nảy mầm 

125 Đại học 

Nghiên cứu tuyển chọn 

giống vi sinh vật lên 

men đường 5 Cacbon 

phục vụ sản xuất kẹo 

cao su 

Đặng Thị 

Hồng Nhung 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Minh ThS. Lê 

Minh Nguyệt 

Phân lập và làm thuần các chủng VSV, tuyển chọn các chủng có khả năng lên men đường xylitol,  

khả năng phân giải enzyme ngoại bào, đánh giá khả năng sinh trưởng ở các mức nhiệt, pH, độ 

thông khí, khả năng kháng VSV gây bệnh, và định danh sơ bộ. 

126 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của các yếu tố công 
nghệ đến khả năng chín 

sinh học của thịt cá giò 

(rachycentron 

canadum) trong sản 

xuất đồ hộp không 

thanh trùng 

Lê Thị Hồng 

Nhung 

1) TS. Bùi Thị 

Thu Hiền 

 2) TS. Trần Thị 

Thu Hằng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố: giá trị pH, nồng độ muối, tỉ lệ enzyme bổ sung, chủng vi 

khuẩn lactic, thời gian làm chín đến quá trình chín sinh học của thịt cá giò fillet 

127 Đại học 

Khảo sát hiệu quả của 

nước nanobubbles ứng 

dụng trong bảo quản 

quả mận hậu Sơn La 

Phạm Thị 

Hồng Nhung 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 
Đánh giá hiệu quả của nước nanobubbles trong bảo quản quả mận hậu 

128 Đại học 

Nghiên cứu một số giải 

pháp nhằm kéo dài thời 

gian bảo quản của vịt 

quay Lạng Sơn 

Vương Hồng 

Nhung 

TS. Giang Trung 

Khoa 

Đánh giá ảnh hưởng của một số chất bảo quản (natri benzoat, acid sorbic) và chất chống oxy hóa 

(BHA, BHT) đến biến đổi chất lượng cảm quan, vi sinh và một số chỉ tiêu hóa lý của thịt vịt quay 

trong quá trình bảo quản. 

129 Đại học 
Nghiên cứu ảnh hưởng 
của một số yếu tố công 

Bùi Văn Oai 
ThS. Nguyễn Thị 
Quyên 

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng( dung môi, tỉ lệ, nhiệt độ, số lần trích ly...) và xác định các chỉ 
tiêu chất lượng của dầu hạt xoài 
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ly dầu hạt xoài 

130 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

chế biến trà túi lọc từ 

sung và cỏ ngọt 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Hồng Hạnh 

Xác định một số ảnh hưởng và chọn ra thông số trong quy trình chế biến trà túi lọc từ sung và cỏ 

ngọt: ảnh hưởng của quá trình chần, sấy. tỷ lệ phối trộn 

131 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của chất chiết chè đến 
chất lượng của vịt quay 

Lạng Sơn trong quá 

trình bảo quản 

Vũ Ngọc 

Oanh 

TS. Giang Trung 

Khoa 

Đánh giá ảnh hưởng của xử lý chất chiết chè đến biến đổi chất lượng cảm quan, vi sinh và một số 

chỉ tiêu hóa lý của thịt vịt quay trong quá trình bảo quản. 

132 Đại học 

xây dựng quy trình sản 

xuất giò, chả bổ sung 

chiết xuất thực vật giàu 

stilbene 

Quàng Thị 

Oanh 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

nghiên cứu, xây dựng thông số kỹ thuật cho quy trình sản xuất giò, chả bổ sung chiết xuất stilbene 

từ khâu nguyên liệu, tìm ra công thức có tỷ lệ phù hợp nhất cho sản phẩm. 

133 Đại học 

Nghiên cứu công nghệ 

sản xuất trà Hibiscus 

hòa tan 

Tô Vân Oanh 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

TS. Nguyễn Đức 

Tiến 

Nghiên cứu, lựa chọn các yếu tố công nghệ phù hợp nhất trong quy trình sản xuất trà Hibiscus hòa 

tan.  

134 Đại học 

Xác định nhóm hợp 

chất có hoạt tính sinh 

học trong một số loài 
thực vật Việt Nam và 

tiềm năng sử dụng làm 

trà thảo dược 

Nguyễn Thị 
Phương 

ThS. Trần Thị 
Hoài 

Định tính các hợp chất thứ cấp có trong thực vật. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số và khả 
năng kháng oxy hóa.Phát triển công thức trà thảo dược 

135 Đại học 

Nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 

trình sản xuất rượu mơ 

Trần Thị Hà 

Phương 

TS. Trần Thị 

Nhung 

Xác định được tỷ lệ đường trong sản xuất rượu mơ để tạo ra sản phẩm có chất lượng dinh dưỡng 

và cảm quan cao; xác định được tỷ lệ mơ sử dụng trong sản xuất rượu mơ cho sản phẩm có chất 

lượng dinh dưỡng và cảm quan cao; sơ bộ hoạch toán giá thành sản phẩm. 

136 Đại học 

Ảnh hưởng của màng 

Chitosan đến chất 

lượng và tuổi thọ quả 

chuối ngự Hà Nam 

Hoa Thị 

Thanh Phương 

TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

Đánh giá chất lượng cảm quan, Xác đinh hao hụt khối lượng tự nhiên ,Xác định cường độ hô hấp, 

Xác định màu sắc vỏ quả, Xác định nồng độ chất khô hòa tan tổng số, Xác định hàm lượng đường 

khử bằng phương pháp DNS, Xác định hàm lượng tinh bột, Xác định tỷ lệ hư hỏng  

137 Đại học 

Nghiên cứu điều kiện 

thích hợp để làm lành 

vết thương và kìm hãm 

sự nảy mầm của khoai 

lang KL20-209  

Lò Thị 

Phương 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

Nghiên cứu được điều kiện thích hợp cho quá trình làm lành vết thương , kìm hãm sự nảy mầm 

khoai lang nhằm kéo dài thời gian bảo quản và giữ được phẩm chất của khoai lang KL20-209  



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

138 Đại học 

Nguyên cứu điều kiện 

sản xuất giống vi sinh 

vật sử dụng lên men 

Natto 

Nguyễn Thị 

Minh Phương 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Minh 

ThS. Lê Minh 

Nguyệt 

Xác định đặc điểm và khả năng nhân sinh khối tối ưu của chủng vi sinh vật 

Xác định điều kiện chế phẩm vi sinh sử dụng cho lên men Natto 

Đánh giá tiềm năng vi sinh vật theo các điều kiện đã xác định 

139 Đại học 

Xây dựng quy trình sản 

xuất phở khô bổ sung 

tinh bột sắn 

Vũ Thị 

Phương 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất phở khô bổ sung tinh bột sắn với tỷ lệ bổ sung và phương 

pháp bổ sung thích hợp nhất. 

140 Đại học 

Ảnh hưởng của xử lý 

1-MCP đến sự biến đổi 
chỉ tiêu vật lý và sinh 

lý trong quá trình chín 

sau thu hoạch của cà 

chua Savior trồng vụ hè 

Chu Văn 

Quang 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý 1-MCP đến sự biến đổi một số chỉ tiêu vật lý (khối lượng, màu 
sắc) trong quá trình chín sau thu hoạch của cà chua Savior trồng vụ hè. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý 1-MCP đến sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh lý (cường độ hô hấp, 

cường độ sản sinh ethylene) trong quá trình chín sau thu hoạch của cà chua Savior trồng vụ hè. 

141 Đại học 

Nghiên cứu sản xuất 

bánh biscotti bổ sung 

các loại hạt dinh dưỡng 

Nguyễn Thị 

Quyên 

TS. Trần Thị 

Nhung 
Nghiên cứu một số công đoạn trong quy trình sản xuất bánh biscotti 

142 Đại học 

Nghiên cứu một số 

thông số công nghệ 

trong quy trình sản xuất 

sữa hạt từ đậu tương 

nảy mầm và đậu đen 

nảy mầm 

Trần Thị 

Quyên 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quy trình sản xuất sữa hạt từ đậu tương nảy mầm và 

đậu đen nảy mầm, nhằm tạo ra đồ uống giàu hoạt chất sinh học, có giá trị dinh dưỡng, cảm quan 

cao, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. 

143 Đại học 

Khảo sát một số hợp 
chất sinh học trong 

chuối hột và điều kiện 

tách chiết polyphenol 

trong thịt và hạt chuối 

hột 

Đoàn Thúy 

Quỳnh 

ThS. Trần Thị 

Hoài 

Định tính một số hợp chất tự nhiên trong chuối hột, xác định hàm lượng polyphenol và kháng oxy 

hóa trong chuối hột và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tách chiết polyphenol trong 

thịt và hạt chuối hột 

144 Đại học 

Nghiên cứu một số yếu 

tố ảnh hưởng đến quy 

trình sản xuất bột quả 

từ chanh và quất  

Phạm Thế 

Quỳnh 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 

khảo sát nhiệt độ sấy và thời gian sấy thích hợp, xác định tỉ lệ phối trộn của hai nguyên liệu, sự 

biến đổi một số thành phần dinh dưỡng trong quá trình bảo quản 

145 Đại học 

Ảnh hưởng của pH và 

nhiệt độ nước ngâm 

đến hàm lượng gamma 

aminobutyric axit, 

phytic axit và thành 

Lê Thị Tâm 
TS. Nguyễn Đức 

Doan 

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và nhiệt độ nước ngâm đến sự biến đổi hàm lượng GABA, PA và 

thành phần hoá học(chất khô tổng số, protein và lipid) của hạt đậu tương nẩy mầm 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

phần hóa học của đậu 

tương nẩy mầm ở 

30°C/36 giờ 

146 Đại học 

Ảnh hưởng của một số 

thông số công nghệ đến 

hàm lượng và chất 

lượng dầu hạt chè 
(Camellia sinensis) 

tách chiết bằng phương 

pháp trích ly có hỗ trợ 

siêu âm 

Phạm Thị 
Minh Tân 

TS. Phan Thị 
Phương Thảo 

Đánh giá ảnh hưởng và xác định được các thông số công nghệ như kích thước nguyên liệu, tỷ lệ 
nguyên liệu/dung môi, thời gian trích ly và nhiệt độ trích ly đến hàm lượng và chất lượng dầu hạt 

chè tách chiết bằng phương pháp trích ly có hỗ trợ siêu âm 

147 Đại học 
Nghiên cứu công thức 

chế biến bánh Biscotti 

Nguyễn Thị 

Thắm 

TS. Trần Thị 

Nhung 

Xác định tỉ lệ bổ sung các loại hạt dinh dưỡng và tỉ lệ bổ sung trứng phù hợp trong nghiên cứu chế 

biến bánh Biscotti 

148 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất trà túi lọc từ 

thân và rễ bồ công anh 

bổ sung nguyên liệu 

phụ 

Nguyễn Thị 

Thắm 
TS. Vũ Thị Hạnh 

Nghiên cứu xác định một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quy trình sản xuất trà túi lọc từ thân và 

rễ bồ công anh bổ sung cam thảo và cỏ ngọt. Xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc từ thân và rễ 

bồ công anh bổ sung nguyên liệu phụ 

149 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ chế biến thịt 

đà điểu sấy khô 

Nguyễn Văn 

Thành 
TS. Vũ Thị Hạnh 

Nghiên cứu độ dày lát thịt, công thức tẩm ướp, chế độ tẩm ướp, chế độ sấy, phương pháp đóng gói 

bảo quản thích hợp và đề xuất quy trình công nghệ chế biến thịt đà điểu sấy khô. 

150 Đại học 

MỘT SỐ THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT NHƯ 

HÀM HƯỢNG 

ĐƯỜNG, AXIT 

CITRIC BỔ SUNG, 

CHẾ ĐỘ BẢO 

Hoàng Minh 

Thành 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật như hàm hượng đường, axit citric bổ sung, chế độ bảo quản 

phù hợp trong quy trình sản xuất mứt nhuyễn mận Tam Hoa 

151 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ và bao gói 

đến chất lượng quả 

thanh mai trong quá 

trình bảo quản bằng 

công  nghệ Hyokan 

Nguyễn Thị 

Thảo 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

Ảnh hưởng của nhiệt độ và bao gói đến các chỉ tiêu màu sắc, HHKLTN, TSS, hàm lượng acid 

tổng số, vitamin C, hàm lượng đường tổng số, hàm lượng polyphenol tổng số, cảm quan của thanh 

mai trong quá trình bảo quản bằng Hyokan 

152 Đại học 

Sản xuất đồ uống lên 

men lactic từ sữa đậu 

nành nảy mầm bổ sung 
sữa dừa 

Nguyễn Thị 

Thảo 

PGS.TS. Nguyễn 

Đức Doan 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm 

lactic và ảnh hưởng của tỉ lệ sữa dừa/sữa  
đậu nành nảy mầm đến chất lượng một số 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

thành phần hoá học và cảm quan của nước 

uống lên men lactic 

153 Đại học 

Nghiên cứu chế phẩm 

sinh học thủy phân phế 

phụ phẩm chế biến cá 

Hoàng Thị 

Thơ 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Minh 

ThS. Lê Minh 

Nguyệt 

Phân lập, tuyển chọn các VSV có khả năng phân giải protein, gelatin, lipid, tinh bột, cellulose để 

thủy phân phế phụ phẩm chế biến cá. Tìm hiểu các điểu kiện nhân sinh khối tối ưu và điều kiện 

sản xuất chế phẩm. Đồng thời theo dõi, thử nghiệm sự hiệu quả của chế phẩm nghiên cứu 

154 Đại học 

Nghiên cứu một số 
công đoạn trong sản 

xuất bánh quy hành kẹp 

kẹo 

Lưu Thị 

Thương Thu 

TS. Trần Thị 

Nhung 

Nghiên cứu một số công đoạn trong quy trình  

sản xuất bánh quy hành kẹp kẹo nhằm tạo ra  
sản phẩm bánh quy có giá trị dinh dưỡng,chất 

lượng cảm quan cao, phù hợp với thị hiếu  

người tiêu dùng. 

155 Đại học 

Tối ưu hóa một số 

thông số công nghệ ảnh 

hưởng đến quá trình 

ngâm cho nảy mầm của 

hạt đậu tương nhờ 

phương pháp bề mặt 

đáp ứng 

Trần Thị Hoài 

Thu 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

Tối ưu hóa một số thông số trong giai đoạn ngâm cho nảy mầm của đậu tương, góp phần làm tăng 

hàm lượng các hoạt chất sinh học, có lợi cho sức khỏe. Từ đó lựa chọn được chế độ ngâm tối ưu 

cho nảy mầm đậu tương. 

156 Đại học 

ẢNH HƯỞNG CỦA 

ĐỘ GIÀ THU HÁI 

ĐẾN CHẤT LƯỢNG 
CỦA QUẢ HỒNG 

XIÊM SAU THU 

HOẠCH 

Trần Thị Minh 
Thu 

TS. Vũ Thị Kim 
Oanh 

Hồng xiêm Xuân Đỉnh ở các độ già khác nhau trong các ngày bảo quản khác nhau có những đặc 

điểm cảm quan đặc trưng khác nhau như cấu trúc (cứng, mềm), màu sắc vỏ quả, thịt quả, mùi 

thơm, hương vị. Dựa vào các mô tả và phân tích đánh giá cảm quan đã chọn ra được độ già thu 
hoạch tốt nhất với hồng xiêm Xuân Đỉnh để duy trì chất lượng quả được tốt nhất là ở độ già 2. Độ 

già thu hoạch tối ưu nhất để duy trì chất lượng của hồng xiêm Xuân Đỉnh là độ già 2. Ở độ già 

này, các chỉ tiêu về hao hụt khối lượng tự nhiên, độ cứng, hàm lượng chất khô hòa tan tổng số, 

vitamin C, tanin và cường độ hô hấp đều cho kết quả tốt hơn so với các độ già còn lại 

157 Đại học 

Nghiên cứu một số 

thông số công nghệ 

trong quy trình sản xuất 

mứt đông xoài bổ sung 

dứa và chanh leo 

Đinh Thị Anh 

Thư 

ThS. Nguyễn Thị 

Quyên 

-Tối ưu tỷ lệ phối trộn các loại dịch quả, nồng độ acid bổ sung, nồng độ chất khô hòa tan và tỷ lệ 

pectin bổ sung phù hợp tạo cấu trúc cho sản phẩm. Từ đó đề xuất quy trình sản xuất mứt đông từ 

xoài. 

158 Đại học 

Nghiên cứu sự biến đổi 

một số chỉ tiêu vật lý 

và sinh lý của cà chua 

Savior trồng vụ hè 

trong quá trình phát 
triển và chín sau thu 

hoạch.  

Hoàng Thị 

Thúy 

PGS.TS Trần Thị 

Định 

- Nghiên cứu sự biến đổi về chỉ tiêu vật lý ( kích thước, khối lượng, màu sắc, độ cứng) , chỉ tiêu 

sinh lý （cường độ hô hấp, cường độ sản sinh Ethylene) của cà chua Savior trồng vụ hè trong quá 

trình chín và phát triển. So sánh với cà chua Savior trồng vụ đông và vói các nghiên cứu cà chua 

khác. 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

159 Đại học 

Ứng duṇg vi khuẩn 

Lactobacillus có đăc̣ 

tińh probiotic trong taọ 

đồ uống nước dừa 

probiotic 

Bùi Minh 

Thúy 

TS. Nguyễn Thị 

Lâm Đoàn 

Đánh giá môṭ số chi ̉tiêu của nước dừa, khảo sát chế đô ̣thanh trùng nước dừa phù hơp̣, xác điṇh 

chủng vi khuẩn có khả năng thićh nghi với môi trường nước dừa, nghiên cứu ti ̉lê ̣tiếp giống ảnh 

hưởng đến nước dừa và đánh giá cảm quan 

160 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ nhằm cai 

tiến chất lượng thịt 
chua truyền thống 

Đoàn Thị Thu 

Thủy 

TS. Vũ Quỳnh 

Hương 

Nghiên cứu thời gian xử lý nhiệt cho nguyên liệu chính trước khi tiến hành lên men và phân tích 

chất lượng vi sinh cho quá trình sản xuất và thành phẩm 

161 Đại học 

Lựa chọn chế độ bao 

gói chân không phù 

hợp bảo quản quả mận 

hậu Sơn La 

Mai Thị Thủy 
ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

Đánh giá sự ảnh hưởng của từng chế độ bao gói chân không đến chất lượng và thời gian bảo quản 

của quả mận hậu, để từ đó lựa chọn được chế độ bao gói chân không phù hợp. 

162 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ tách chiết 

flavonoid toàn phần từ 

lá bồ công anh 

Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

ThS. Nguyễn Thị 

Quyên 

TS. Vũ Thị Hạnh 

Xác định ảnh hưởng của dung môi, nồng độ dung môi, thời gian tách chiết, tỉ lệ dung môi/nguyên 

liệu và đưa ra quy trình với các thông số tối ưu nhất cho quá trình tách chiết 

163 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất chả cốm chay 

và đánh giá nguyên liệu 

Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

TS. Hoàng Hải 

Hà 
Xác định tỷ lệ bổ sung bột năng vào sản phẩm chả cốm và xác định hàm lượng nguyên liệu. 

164 Đại học 

Ảnh hưởng của nhiệt 

độ đến chất lượng một 

số loại rau quả 

Nguyễn Thủy 

Tiên 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Xác định ảnh hưởng của chế độ sấy (nhiệt độ và thời gian) đến chất lượng một số loại rau quả bao 

gồm củ dền, dưa chuột, rau má, chùm ngây.  

165 Đại học 

Xác định một số thông 
số công nghệ trong quy 

trình sản xuất cá giò 

xông khói 

Trần Thị Tiệp 

TS. Bùi Thị Thu 
Hiền 

TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

xác định chế độ ướp muối, tỉ lệ gia vị ngâm tẩm, thời gian sấy ráo, chế độ xông khói phù hợp từ 

đó lựa chọn thông số tối ưu nhất cho quá trình xông khói cá giò 

166 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của quá trình ngâm đến 

thành phần hóa học của 

hạt đậu tương nẩy mầm 

Đặng Thị Thu 

Trang 

PGS. TS. Nguyễn 

Đức Doan 

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và nhiệt độ nước ngâm đến hàm lượng GABA, PA và thành phần 

hóa học của đậu tương nẩy mầm ở 32°C/36 giờ. 

167 Đại học 

Xác định nguyên liệu 

và tỷ lê phối trộn phù 

hợp để sản xuất bánh 

trung truyền thống cho 

người bị bệnh tiểu 

đường 

Mai Thị Trang 
TS. Trần Thị Thu 

Hằng 
Xác định nguyên liệu và tỷ lệ phối trộn để sản xuất bánh nướng cho người bị bệnh tiểu đường 
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168 Đại học 

Nghiên cứu tạo chế 

phẩm vi khuẩn Bacillus 

có hoạt tính sinh học 

được phân lập từ nước 

thải bún phục vụ xử lý 

nước thải 

Nguyễn Linh 

Trang 

TS. Nguyễn Thị 

Lâm Đoàn 

Xác định điều kiện nhiệt độ, pH, thời gian nuôi cấy, tỉ lệ tiếp giống thích hợp để lên men thu sinh 

khối. Xác định tính đối kháng giữa các chủng. Xác định môi trường lên men thích hợp (môi 

trường thay thế). Xác định chất mang phù hợp để tạo chế phẩm. Xác định điều kiện bảo quản chế 

phẩm 

169 Đại học 

Ảnh hưởng của chế độ 

xử lý anolyte đến chất 
lượng quả cà chua bi 

bảo quản lạnh 

Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

ThS. Nguyễn Thị 
Thu Nga 

Xác định ảnh hưởng của chế độ xử lý anolyte 3% trong 2 phút, 4 phút, 8 phút đến chất lượng quả 
cà chua bi Nova trong thời gian bảo quản lạnh 

170 Đại học 

Nghiên cứu xây dựng 

công thức phối trộn cho 

sản phẩm ô mai mận. 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm đến hiệu quả khử chát cho mận. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thẩm thấu đến chất lượng sản phẩm. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian sấy đến chất lượng sản phẩm. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chất điều vị. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn phụ gia. 

171 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ nhằm cải 

tiến chất lượng nem 

chua tại tỉnh Thanh 

Hóa 

Phạm Thị 

Huyền Trang 

TS. Vũ Quỳnh 

Hương 
Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng cảm quan, nồng độ pH, chỉ tiêu vi sinh 

172 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của kỹ thuật sơ chế đến 
chất lượng quả thanh 

mai bảo quản bằng 

công nghệ Hyokan 

Phạm Thị 
Huyền Trang 

TS. Nguyễn Thị 
Hoàng Lan 

Ảnh hưởng của kỹ thuật sơ chế đến các chỉ tiêu vật lý, hóa học, VSV hiếu khí tổng số,chỉ tiêu cảm 
quan của thanh mai trong quá trình bảo quản bằng công nghệ Hyokan 

173 Đại học 

xác định một số thông 

số công nghệ trong quy 

trình sản xuất bánh 

trung thu truyền thống 

cho người bị bệnh tiểu 

đường 

Vũ Thị Trang 
TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

xác định sự ảnh hưởng của thời gian nhào bột, chế độ nướng trong quy trình sản xuất bánh nướng 

cho người bị bệnh tiểu đường trong đó đã thay đổi 1 số nguyên liệu phù hợp với người bị bệnh 

tiểu đường 

174 Đại học 

xây dựng quy trình sản 

xuất thịt sấy khô bổ 

sung chiết xuất giàu 

Stilbene 

Ngô Thị Trang 
TS. Hoàng Hải 

Hà 

xây dựng quy trình sản xuất thịt sấy khô bổ sung chiết xuất giàu Stilbene và đánh giá sự ảnh 

hưởng của bổ sung chiết xuất đến chất lượng cảm quan và dinh dưỡng sản phẩm thịt sấy khô 

175 Đại học 
Nghiên cứu ảnh hưởng 

của chế độ bao gói, 

Nguyễn Thị 

Hà Trang 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Xác định được ảnh hưởng của chế độ bao gói, nhiệt độ đến chất lượng củ đậu cắt miếng trong quá 

trình bảo quản. Từ đó chọ được chế độ bao gói và nhiệt độ phù hợp để bảo quản củ đậu cắt miếng 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

nhiệt độ đến chất lượng 

của củ đậu cắt miếng 

trong quá trình bảo 

quản 

176 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của quá trình ngâm đến 

sự biến đổi thành phần 
hoá học của đậu xanh 

nảy mầm 

Đỗ Quang 
Trung 

PGS.TS. Nguyễn 
Đức Doan 

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH 

và nhiệt độ nước ngâm đến sự biến đổi hàm lượng GABA, PA và thành phần hoá học(chất khô 
tổng số, protein và lipid) của đậu xanh nảy mầm ở 32°C/12 giờ 

177 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của tia UVB đến quá 

trình nảy mầm của hạt 

đậu đen xanh lòng 

Hoàng Anh Tú 

ThS. Hoàng Lan 

Phượng 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

Xác định ảnh hưởng của việc chiếu tia UVB đến sự biến đổi một số chỉ tiêu chất lượng của hạt 

đậu đen xanh lòng trong quá trình nảy mầm. 

178 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của tốc độ  

khuấy, nồng độ muối 

đến hiệu suất 

cố định và khả năng 

phân giải histamine  

của chủng 
Exiguobacterium  

profundum CH2.1 

Nguyễn Văn 

Tú 

PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Xác định ảnh hưởng của tốc độ  

khuấy, nồng độ muối đến hiệu suất 

cố định và khả năng phân giải histamine  

của chủng Exiguobacterium  

profundum CH2.1 

179 Đại học 

Xây dựng bộ tài liệu 

ISO 22000:2018 cho 

sản phẩm bột phô mai 

tại công ty cổ phần 

nguyên liệu INF Việt 

Nam  

Đỗ Anh Tuấn 
ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 

xây dựng các chương trình tiên quyết GMP, SSOP, HACCP và sổ tay an toàn thực phẩm cho sản 

phẩm bột phô mai 

180 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của điều kiện nước 

ngâm đến sự biến đổi 

thành phần hóa học của 

hạt đậu nành nảy mầm 

Nguyễn Thị 

Uyên 

TS. Nguyễn Đức 

Doan 

Đánh giá sự tác động của nhiệt độ và pH của nước ngâm đến sự biến đổi hàm lượng GABA, PA 

và thành phần hóa học của đậu nành nảy mầm. 

Lựa chọn điều kiện nhiệt độ và pH thích hợp giúp làm tăng hàm lượng GABA và giảm hàm lượng 

PA trong hạt đậu nành. 

181 Đại học 
Nghiên cứu quy trình 
sản xuất bánh quy hành 

kẹp kẹo 

Nguyễn Thị 
Xuân 

TS. Trần Thị 
Nhung 

 Nghiên cứu xác định được chất lượng bột mì sử dụng trong chế biến. Xác định tỉ lệ nguyên liệu 

hành lá, xác định được thời gian và nhiệt độ nướng bánh, xác định được độ dày của bánh trước khi 
nướng ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng và chất lượng cảm quan của sản phẩm bánh quy 

hành 
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182 Đại học 

Ảnh hưởng của độ già 

thu hái đến chất lượng 

quả dưa chuột sau thu 

hoạch. 

Đỗ Thị Hải 

Yến 

TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ già thu hái đến chất lượng và thời gian bảo quản quả dưa chuột 

nhằm tìm ra độ già thu hái thích hợp nhất cho loại rau ăn quả này. 

183 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của quá trình ngâm đến 

sự biến đổi chất lượng 

dinh dưỡng của đậu 
tương nảy mầm. 

Vũ Hải Yến 
PGS.TS Nguyễn 

Đức Doan 

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và nhiệt độ nước ngâm đến sự biến đổi của hàm lượng chất khô 

tổng số, hàm lượng protein, hàm lượng lipid, hàm lượng GABA, hàm lượng PA của đậu tương 

nẩy mầm ở 28°C/36 giờ 

184 Đại học 

Bước đầu nghiên cứu 

quy trình sản xuất 

khoai tây nghiền bơ 

sữa 

Hoàng Thị 

Phúc An 

TS. Giang Trung 

Khoa 

 Giống khoai tây Marabel có hàm lượng chất béo, protein, đường, tinh bột tương ứng lần lượt là 

0.13%, 1.89%, 1.21%, 15.28%; tuy nhiên với hàm lượng chất khô khoảng 18,5% chưa phù hợp 

cho chế biến. 

Tỷ lệ khoai tây và bí ngô khác nhau có ảnh hưởng tới tính chất của sản phẩm. Tỷ lệ khoai tây/bí 

ngô phù hợp là 90/10. 

Nhóm nguyên liệu phụ (nhóm chất béo, muối, phomai) không chỉ làm tăng hương vị, cải thiện 

tính chất cho sản phẩm mà còn giúp tăng giá trị dinh dưỡng cho sản phẩm.  

185 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ nước 

nghiền đến hàm lượng 

gaba và chất lượng sữa 
ngô nảy mầm 

Nhữ Thị Ngọc 

Anh 

TS. Nguyễn Đức 

Doan 

nhiệt độ và thời gian nảy mầm ảnh hưởng lớn đến sự biến đổi hàm lượng GABA và các thành 

phần hóa học của hạt ngô. Đặc biệt là sự thay đổi hàm lượng GABA và protein, khi thời gian nảy 

mầm tăng lên thì hàm lượng GABA và protein tăng lên rất là rõ rệt và tăng lên có ý nghĩa thống 

kê. Ngoài ra khi nhiệt độ nảy mầm tăng cũng sẽ làm cho hàm lượng GABA tăng rất là mạnh, 

trong điều kiện nghiên cứu thu được hàm lượng GABA và protein tăng mạnh nhất ở 32ºC trong 
36 giờ. Bên cạnh đó hàm lượng lipid và hàm lượng chất khô tổng số sẽ giảm dần khi thời gian và 

nhiệt độ tăng. 

186 Đại học 

Khảo sát chất lượng vi 

sinh vật trong quá trình 

sản xuất nem chua tại 

Hà Nội 

Hà Ngọc Ánh 
ThS. Vũ Quỳnh 

Hương 

- Tất cả các mẫu nem chua được lấy tại Hà Nội đều trong tình trạng tốt, chất lượng cảm quan đạt 

tiêu chuẩn và không có mẫu nem chua nài có hiện trượng hư hỏng, thối, mốc,… - Về chỉ tiêu định 

lượng vi sinh vật tổng số, Coliform, C. perfringens trong 8 mẫu nem được phân tích thì 100% các 

mẫu đều không đạt tiêu chuẩn TCVN 7050:2002 - Về chỉ tiêu E. coli trong 8 mẫu nem được phân 

tích thì có 7/8 mẫu nem chua đạt tiêu chuẩn TCVN 7050:2002 chiếm tỷ lệ 87,5%. Trong đó phát 

hiện có một mẫu LC04 bị nhiễm E. coli không đạt tiêu chuẩn. - Các giải pháp được đề xuất để 

nâng cao chất lượng vệ sinh cho sản phẩm nem chua gồm: kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào, thực 

hiện vệ sinh khử trùng thiết bị dụng cụ sản xuất thường xuyên, nghiêm ngặt trong việc vệ sinh cá 

nhân của người sản xuất, xử lý nguyên liệu kỹ càng, thường xuyên vệ sinh và sát trùng khu sản 

xuất. 

187 Đại học 
Nghiên cứu sản xuất trà 
túi lọc rau má bổ sung 

nguyên liệu phụ 

Hoàng Thái 
Bảo 

ThS Nguyễn Vĩnh 
Hoàng 

- Hàm lượng saponin, chất tan trong nguyên liệu cao nhất ở lá cây rau má, tiếp đến là rễ cây, cuối 

cùng là thân cây. Xác định được một số thành phần trong phần thu hái của nguyên liệu chính. Độ 
ẩm ban đầu là 87,95%, hàm lượng chất tan là 6,40%, hàm lượng saponin 13,07 (mg/g), hàm lượng 

tro tổng số là 10.54%. Nguyên liệu chính ban đầu có chỉ tiêu hàm lượng tro hơi cao so với TCVN 
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7975:2008 về trà thảo mộc túi lọc. - Nguyên liệu chính đạt chất lượng tốt nhất khi sấy tại nhiệt độ 

60℃ trong 295 phút cho độ ẩm trung bình là 7,2%, hàm lượng saponin 16,69mg/g, hàm lượng 

chất tan 32,06%. Sử dụng nhiệt độ sấy này để dùng cho các công đoạn sản xuất tiếp theo. - Kích 

thước bột trà tốt nhất là 0,5<d 

188 Đại học 

Nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 
trình sản xuất pate chay 

từ nấm 

Đỗ Anh Đào 
TS. Trần Thị 
Nhung 

- Đã xác định được nấm đùi gà là nguyên liệu chính để chế biến pate chay từ nấm. - Đã xác định 

được tỷ lệ nấm và nước chần là 1:2 để sản phẩm sau chế biến đạt chất lượng cảm quan và chất 

lượng dinh dưỡng và chất lượng vi sinh tốt. - Đã xác định được thời gian chần nấm để chất lượng 
cảm quan về cấu trúc, chất lượng dinh dưỡng và chất lượng vi sinh của sản phẩm sau khi chế biến 

đạt chất lượng tốt. - Đã hoạch toán được sơ bộ giá thành của sản phẩm pate chay từ nấm. 

189 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất nước dứa cô 

đặc 

Nelson 

Ossoade 

Samuel . 

TS. Phan Thị 

Phương Thảo 

Xác điịnh thành phần hóa học của nguyên liệu dùng trong sản xuất nước dứa cô đặc 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ đường, hàm lượng chất khô hòa tan, nhiệt độ, chế độ bảo quản 

đến chất lượng nước dứa cô đặc 

190 Đại học 

Nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 

trình sản xuất bơ đậu 

phộng 

Đoàn Minh 

Anh 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Thanh Thủy 

Khảo sát được chất lượng của nguyên liệu chính trong sản xuất bơ đậu phộng. Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số công đoạn chính trong sản xuất bơ đậu phộng 

191 Đại học 

Nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 

trình sản xuất bơ đậu 

phộng 

Hà Tuấn Anh 
TS.Trần Thị 

Nhung 

- Khát sát được chất lượng của nguyên liệu chính trong sản xuất bơ đậu phộng - Nguyên cứu được 

ảnh hưởng của chế độ làm chín hạt đến chất lượng của hạt đậu phộng sau nướng - Nghiên cứu 

được chế độ xay nhuyễn của hạt - Nghiên cứu được tỷ lệ phối trộn giữa các nguyên liệu để sản 

xuất bơ đậu phộng - Hoạch toán được sơ bộ giá thành sản phẩm  

192 Đại học 

Chuẩn hoá phương 

pháp phân tích Asen và 
Cadimi trong thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ 

bằng kỹ thuật khối phổ 

plasma cao tần cảm 

ứng (ICP-MS) 

Lê Ngọc Anh 
TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

- Tốc độ khí cho bộ sol hóa mẫu 0.5 l/phút, công suất máy phát cao tần 1000W, thời gian lấy tín 
hiệu là 40 giây, thời gian rửa sạch mẫu là 45 giây - Đã thẩm định được phương pháp theo quy 

định của tiêu chuẩn AOAC 2016. - Đường chuẩn được xây dựng với hệ số hồi quy tuyến tính 

R1(As) = 0,9999 và R2 (Cd) = 1 đều nằm trong khoảng: 0,99 ≤ R2 ≤ 1. Độ chính xác của phương 

pháp cao: độ lệch chuẩn tương đối RSD% 

193 Đại học 

nghiên cứu bảo quản 

quả hồng sấy dẻo bằng 

tinh dầu đinh hương 

Nguyễn Đình 

Bách 

TS. Đinh Thị 

Hiền 

- Quả hồng sấy dẻo được xử lý tinh dầu đinh hương ở các thời gian và nồng độ khác nhau sẽ cho 

chất lượng và tuổi thọ bảo quản khác nhau, xử lý tinh dầu đinh hương có tác dụng duy trì các chỉ 

tiêu chất lượng quả hồng như: hao hụt khối lượng tự nhiên, hàm lượng chất khô hoà tan tổng số, 

độ cứng, pH, chất lượng cảm quan, màu sắc, hàm lượng đường tổng số, độ ẩm, hàm lượng vi sinh 

vật hiếu khí tổng số. - Nồng độ và thời gian xử lý tinh dầu đinh hương thích hợp nhất cho quả 

hồng sấy dẻo là ở nồng độ 1% trong 30 giây. 

194 Đại học 

Bước đầu nghiên cứu 

quy trình sản xuất bánh 
Crackers gạo lứt bổ 

Lê Phương 

Chi 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 

Đã xác định được các thành phần khối lượng và tỷ lệ % các nguyên liệu dùng để sản xuất bản 

Crackers gạo lứt. - Đã xác định được chất lượng của bánh Crackers thành phẩm. Bánh có điểm 

cảm quan theo thang điểm Hendonic là: 7,4 điểm, độ ẩm 0,96%, hàm lượng tinh bột 74,99%, hàm 
lượng protein 5,79%, hàm lượng lipid 15,15% và hàm lượng đường tổng đạt 0,18%. 
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195 Đại học 

Nghiên cứu bảo quản 

cam vinh bằng màng 

sinh học Pectin - 
Alginate 

Nguyễn Linh 

Chi 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

Trong quá trình bảo quản, quả cam Vinh được phủ màng Pec-Alg có chất lượng tốt hơn rõ rệt so 

với công thức không phủ màng, đồng thời một số chỉ tiêu chất lượng đạt được tương đương hoặc 

nhỉnh hơn so với công thức bao gói bằng màng nhựa PE như chỉ tiêu màu sắc vỏ quả, hàm lượng 

axit hữu cơ, vitamin C. - Màng sinh học Pec-Alg có tác dụng hạn chế sự suy giảm chất lượng quả; 

hạn chế hao hụt khối lượng tự nhiên; làm chậm sự biến đổi màu sắc vỏ quả, hàm lượng vitamin C, 
hàm lượng chất khô hòa tan tổng số và hàm lượng acid hữu cơ của cam Vinh. - Bao màng Pec-

Alg có tác dụng duy trì chất lượng cam Vinh và kéo dài tuổi thọ bảo quản đến 40 ngày. 

196 Đại học 

nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 

trình sản xuất bơ từ hạt 

điều 

Nguyễn Thị 

Chi 

TS.Trần Thị 

Nhung 

- Đã xác định được chỉ tiêu chất lượng chính của nguyên liệu hạt điều bảng 4.1 - Đã xác định 

được chế độ làm chín hạt điều ở nhiệt độ 135ºC trong thời gian 14 phút để sản phẩm sau chế biến 

đạt chất lượng cảm quan và chất lượng dinh dưỡng tốt. - Đã xác định được chế độ xay nhuyễn tạo 

bơ hạt điều trong thời gian 90 giây cho mỗi lần xay và xay trong 3 lần sau mỗi lần xay nghỉ 4 phút 

để sản phẩm sau chế biến đạt chất lượng cảm quan tốt. - Đã đề xuất được công thức phối chế 

nguyên liệu phụ cho bơ hạt điều có 33% dầu, 23% mật ong, 0.2% muối để chất lượng dinh dưỡng, 

chất lượng cảm quan và chất lượng vi sinh của sản phẩm sau khi chế biến đạt chất lượng tốt. - Đã 

hoạch toán được sơ bộ giá thành sản phẩm bơ từ hạt điều. 

197 Đại học 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình sản xuất ngao 

(Meretrix lyrata) tẩm 
gia vị  

Nguyễn Thị 

Cúc 

TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

 TS. Bùi Thị Thu 
Hiền 

Xác định được thành phần khối lượng và chất lượng nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất 

ngao tẩm gia vị với thành phần thịt ngao chiếm 9,11±0,77 (%), độ ẩm (75,81±0,68), hàm lượng 

protein (12,34±0,47), TBV- N (11,38±0,27), Nito axit amin (10,20±0.02), tổng số VSV hiếu khí 

(8,3 x 103 CPU/g). ➢ Xác định được các gia vị và tỷ lệ gia vị phù hợp cho quá trình ngâm tẩm: 

muối 1%, đường 4%, ớt 0,5%, tiêu 0,5%, hành 2%, tỏi 2%, bột điều 1%, dầu điều 3%, thời gian 

tẩm gia vị 2h. ➢ Xác định được thông số cho quá trình sấy: nhiệt độ 50 ℃, thời gian 60 phút, tốc 

độ gió 3m/s. ➢ Đề xuất được quy trình sản xuất sản phẩm ngao tẩm gia tại quy mô phòng thí 

nghiệm với chất lượng sản phẩm đạt chỉ tiêu với các thông số sản phẩm như: độ ẩm 

(61,13±0,62%), Protein (16,13±0,36), TBV-N (15,89±0,88), Nito axit amin (15,86±0,01), tổng số 
VSV hiếu khí (6,2 x 105 CPU/g). Các chỉ tiêu đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dành cho 

người theo quy định 46/2007-BYT 

198 Đại học 

Thẩm định phương 

pháp xác định glycidyl 

fatty acid esters trong 

dầu ăn bằng kỹ thuật 

sắc ký khí khối phổ hai 

lần (GC/MS/MS) 

Phạm Thị Anh 

Đào 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

Đã khảo sát đƣợc quy trình định lƣợng Glycidyl Ester trong dầu ăn bằng kỹ thuật GC-MS/MS. 

Phƣơng pháp hoàn toàn có thể mở rộng để định lƣợng Glycidyl Ester trong các loại thực phẩm 

khác nhau. Ø Đã thẩm định đƣợc phƣơng pháp theo quy định của tiêu chuẩn AOAC 2016 - 

Phƣơng pháp có độ chọn lọc tốt. - Có sự tƣơng quan tuyến tính chặt chẽ giữa đáp ứng phân tích 

và nồng độ của GE, hệ số tƣơng quan R2 là 0,9950. - Các mức thêm chuẩn nồng độ thấp, trung 

bình, cao có độ lặp lại và độ thu hồi đều đạt yêu cầu cho phép của tiêu chuẩn AOAC 2016. 

199 Đại học 
Nghiên cứu xây dựng 

tiêu chí đánh giá chất 
Đỗ Huy Đạt 

TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

Khảo sát sự có mặt và chi tiết thành phần tỷ trọng cơ cấu các sản phẩm chế biến từ rong biển có 

mặt trên thị trường thành phố Hải Phòng. Bước đầu xây dựng được tiêu chí đánh giá chất lượng 
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lượng một số sản phẩm 

từ rong biển 

 TS. Bùi Thị Thu 

Hiền 

sản phẩm từ rong biển và thông số để đánh giá chất lượng đối với tiêu chí về năng lượng, dinh 

dưỡng,… Phân tích kiểm tra lại một số sản phẩm để đánh giá mức độ chính xác so với dự thảo 

tiêu chí đánh giá đã xây dựng và thông tin từ nhà sản xuất công bố. 

200 Đại học 

Nghiên cứu khả năng 

bảo quản quả cam canh 

của màng fibroin từ 
kén tằm 

Vũ Thị Diễm 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

 PGS.TS Hoàng 
Thị Lệ Hằng 

- Tất cả các công thức bảo quản cam canh khi sử dụng màng bao gói trong điều kiện bảo quản 

thường đều có khả năng hạn chế hao hụt khối lượng tự nhiên, thối hỏng, ổn định màu sắc và dinh 

dưỡng cho quả cam canh. - Bao gói bằng màng fibroin từ kén tằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong 

việc bảo quản cam canh sau thu hoạch, giúp kéo dài thêm 25 ngày bảo quản so với công thức đối 
chứng và thêm 5-10 ngày so với công thức màng nano S500 

201 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ trong quá 

trình sấy đến giá trị 

dinh dưỡng và một số 

thành phần có hoạt tính 
sinh học của hạt đậu đỏ 

nảy mầm 

Nguyễn Thị 

Thu Dung 

TS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

- Khảo sát quá trình sấy và thời gian nảy mầm đến hàm lượng protein của hạt đậu đỏ: Hàm lượng 

protein trong đậu đỏ nảy mầm sau 24h có hàm lượng protein cao hơn đậu đỏ nguyên liệu và thấp 

hơn hàm lượng protein có trong đậu đỏ nảy mầm trải qua quá trình sấy. - Khảo sát quá trình sấy 

và thời gian nảy mầm đến hàm lượng lipit của hạt đậu đỏ: Hàm lượng lipit của đậu đỏ nảy mầm 

thấp hơn hàm lượng lipit có trong hạt đậu đỏ nảy mầm trải qua quá trình sấy và cao hơn hàm 

lượng lipit có trong hạt đậu đỏ nguyên liệu. - Khảo sát quá trình sấy và thời gian nảy mầm đến 

hàm lượng đường tổng của hạt đậu đỏ: Hàm lượng đường tổng có trong hạt đậu đỏ nguyên liệu 

cao hơn hàm lượng đường tổng có trong đậu đỏ nảy mầm và thấp hơn hàm lượng đường tổng có 

trong đậu đỏ nảy mầm đã qua quá trình sấy. - Khảo sát quá trình sấy và thời gian nảy mầm đến 

hàm lượng đường khử của hạt đậu đỏ: Hàm lượng đường khử của hạt đậu đỏ nguyên liệu cao hơn 

đậu đỏ nảy mầm và thấp hơn hàm lượng đường khử có trong hạt đậu nảy mầm đã trải qua quá 
trình sấy. - Khảo sát quá trình sấy và thời gian nảy mầm đến hàm lượng DPPH của hạt đậu đỏ: 

Hàm lượng DPPH của đậu đỏ nguyên liệu cao hơn đậu đỏ nảy mầm trải qua quá trình sấy và thấp 

hơn hàm lượng DPPH có trong đậu đỏ nảy mầm - Khảo sát quá trình sấy và thời gian nảy mầm 

đến hàm lượng phenolic của hạt đậu đỏ: Hàm lượng phenolic của hạt đậu đỏ nảy mầm trải qua quá 

trình sấy cao hơn hàm lượng phenolic của hạt đậu nguyên liệu và thấp hơn hàm lượng phenolic 

của hạt đậu đỏ nảy mầm - Khảo sát quá trình sấy và thời gian nảy mầm đến hàm lượng GABA của 

hạt đậu đỏ: Hàm lượng GABA của hạt đậu đỏ nảy mầm thấp hơn đậu đỏ nảy mầm đã qua quá 

trình sấy và cao hơn hàm lượng GABA có trong hạt đậu nguyên liệu 

202 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của độ ẩm và phương 

pháp bảo quản đối với 

thức ăn bổ sung dạng 

bánh cho ong ngoại. 

Tô Thùy Dung TS. Vũ Thị Hạnh 

- Thức ăn dạng bánh dùng bổ sung thay thế phấn hoa cho đàn ong có thành phần và hàm lượng 

dinh dưỡng theo thuyết minh với độ ẩm 20% là phù hợp cho đàn ong sử dụng hiệu quả. - Thức ăn 

dạng bánh sản xuất ra sử dụng tấm lót bằng giấy nến có đục lỗ được bảo quản trong túi nilon hở 

đóng hộp để ở điều kiện thường là tốt nhất. - Thời hạn sử dụng cho sản phẩm thức ăn bổ sung 

dạng bánh an toàn cho đàn ong sử dụng là 50 ngày. 

203 Đại học 

Hoàn thiện quy trình 
sản xuất chế phẩm tế 

bào vi khuẩn 

Virgibacillus 

Campisalis TT8.5 cố 

Đoàn Thị 

Thùy Dương 

PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian, nhiệt độ sấy đến hiệu suất cố định và khả năng phân 
giải histamine của chủng Virgibacillus campisalis TT8.5 cố định sử dụng chất mang pigbone. Từ 

kết quả khảo sát chúng tôi chọn được nhiệt độ: 40C; thời gian: 1h; nhiệt độ sấy: 370C là tối ưu 

nhất. Ngoài hàm lượng histamin, chất lượng nước mắm sau khi đưa qua chế phẩm tế bào vi khuẩn 

Virgibacillus campisalis TT8.5 cố định sử dụng hệ thống bioreactor không có sự khác biệt so với 
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nước mắm gốc ban đầu, màu sắc nước mắm cải thiện hơn nhưng không làm thay đổi chất lượng 

của nước mắm 

204 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu 

quả của quá trình tách 

chiết cellulose từ rơm 

rạ 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

- Nồng độ, thời gian và nhiệt độ xử lý bằng HCl lần lượt là: 0,5M; 30 phút; 80oC. - Nồng độ, thời 

gian và nhiệt độ xử lý bằng NaOH lần lượt là: 1M; 30 phút; 85oC. - Nồng độ, thời gian và nhiệt 

độ xử lý bằng NaClO lần lượt là: 2%; 60 phút; 90oC. - Kích thước nguyên liệu là 0,5cm. - Với các 

điều kiện chọn được ở trên thì tỷ lệ tách chiết cellulose từ rơm rạ đạt được cao nhất là 

53,95±0,02%. 

205 Đại học 

Ảnh hưởng của biện 

pháp xử lý nước nóng 

đến chất lượng của quả 

camVinh trong thời 

gian bảo quản 

Nguyễn Thị 

Duyên 

TS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

- Xử lý nước nóng ở 42 độ C trong vòng 15 phút có tác dụng tốt nhất trong việc giảm hao hụt hàm 
lượng acid hữu cơ của cam trong quá trình bảo quản. - Xử lý nước nóng ở nhiệt độ 52℃ trong 

thời gian 15 phút sẽ có khả năng hạn chế sự biến đổi hàm lượng CKHT - CT2 xử lý nước nóng ở 

47℃ trong vòng 15 phút đem lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình làm chậm quá trình giảm độ 

cứng của quả cam trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian bảo quản. Như vậy 

ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau sẽ đem lại những hiệu quả khác nhau trong quá trình bảo quản 

quả cam Vinh và phương pháp xử lý bằng nước nóng ở các ngưỡng nhiệt độ 42℃, 47℃ và 52℃ 

trong thời gian 15 phút là chưa thực sự thể hiện được hiệu quả trong việc kéo dài thời gian bảo 

quản quả cam Vinh 

206 Đại học 

Nghiên cứu lựa chọn 

giống và độ già thu 

hoạch nha đam cho 

mục đích chế biến 

Ngô Thị Thu 

Hà 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

 PGS.TS Hoàng 

Thị Lệ Hằng 

Qua khảo sát cho thấy giống nha đam Trung Quốc là giống có hàm lượng các chất dinh dưỡng, 

năng suất cao, giá thành hợp lý và phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng khu vực miền Bắc. Vì thế nó 

thích hợp để đưa vào sản xuất với quy mô công nghiệp ở miền Bắc. Thời gian thu hoạch là từ 

tháng thứ 12 đến tháng thứ 14 sau khi trồng để hàm lượng các chất đạt mức cao nhất 

207 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

chế biến hạt trân châu 

matcha 

Lê Thị Thu Hà 
TS. Giang Trung 

Khoa 

Công thức chế biến phù hợp là: 100g bột năng Taki Food, 2% bột matcha Đài Loan so với khối 
lượng bột năng, 10% sữa ông Thọ so với khối lượng bột năng và một số chất phụ gia là 5% 

maltodextrin; 0,25% guar gum; 0,3% kali sorbate; 0,3g% sodium benzoate và 0,8% acid citric 

monohydrate so với khối lượng bột nặng. - Với công thức trên thì chi phí nguyên liệu/1kg là 

72.105,18 VND; chất lượng sản phẩm vẫn lưu giữ tốt sau 40 ngày bảo quản 

208 Đại học 

Ứng dụng xử lý 

melatonin ngoại sinh 

trên quả bơ 034 trong 

quá trình bảo quản 

Nguyễn Thị 

Hải 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

Xử lý melatonin ngoại sinh có ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu vật lý: giảm tỷ lệ HHKLTN, 

giảm biến đổi màu sắc, và độ cứng trên quả bơ 034 trong quá trình bảo quản. Xử lý melatonin 

ngoại sinh có ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu sinh lý: ức chế cường độ hô hấp và cường độ 

sản sinh ethylene giúp kéo dài thời thời gian bảo quản quả bơ 034. Xử lý melatonin ngoại sinh có 

ảnh hưởng tích cực đến hàm lượng lipid, chỉ tiêu cảm quan của quả bơ 034 trong quá trình bảo 

quản. Xử lý melatonin ngoại sinh ở nồng độ 0,1mM có ảnh hưởng tốt không xử lý melatonin và 

xử lý ở nồng độ 0,5mM 

209 Đại học 

Khảo sát khả năng 

dung nạp lactose  

của người tiêu dùng ở 
một số tỉnh 

 miền Bắc và xác định 

Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 

PGS. TS Nguyễn 
Hoàng Anh 

Khảo sát khả năng dung nạp lactose của người tiêu dùng ở một số tỉnh miền Bắc  xác định hàm 
lượng lactose có trong các sản phẩm sữa 
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hàm  lượng  

lactose có trong các sản 

phẩm sữa 

210 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

chế biến thạch đen 
matcha 

Đoàn Mạnh 

Hảo 

TS. Giang Trung 

Khoa 

- Xác định đặc tính nguyên liệu 

- Xác định được thông số công nghệ thích hợp trong quá trình nấu dịch thạch sương sáo (kích 

thước nguyên liệu, tỷ lệ nguyên liệu/nước, nhiệt độ và thời gian nấu) thích hợp trong chế biến sản 

phẩm. 
- Xác định được công thức sản phẩm (bột năng, đường, bột matcha) thích hợp. 

- So sánh sản phẩm thí nghiệm với sản phẩm thương mại và sơ bộ tính giá thành sản phẩm. 

211 Đại học 

Nghiên cứu một số 

thông số công nghệ 

trong quy trình chế 

biến sữa đậu tương có 

bổ sung bí đỏ 

Bùi Thị Hiền 
PGS. TS. Trần 

Thị Định 

- Xác định tỷ lệ bổ sung bí đỏ thích hợp vào sữa đậu tương  

- Xác định nồng độ chất khô hòa tan thích hợp cho sữa đậu tương có bổ sung bí đỏ  

- Xác định chệ độ thanh trùng thích hợp cho sữa đậu tương có bổ sung bí đỏ  

- Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất sữa đậu tương có bổ sung bí 

212 Đại học 

Xác định một số thông 

số công nghệ trong chế 

biến bánh bông lan bột 

chuối xanh 

Hoàng Thị 

Minh Hiền 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Nga 

-Xác định tỉ lệ bột chuối xanh thay thế bột mì phù hợp cho sản phẩm bánh bông lan bột chuối 

xanh. 

-Xác định tỉ lệ đường phù hợp cho sản phẩm bánh bông lan bột chuối xanh. 

-Xác định thời gian nướng phù hợp cho sản phẩm bánh bông lan bột chuối xanh 

- Đánh giá chất lượng bánh bông lan bột chuối xanh và so sánh với một số sản phẩm bánh bông 

lan trên thị trường. 

213 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của quá trình lên men 

lactic tới chất lượng lạp 

xưởng cá ngừ 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

Khảo sát ảnh hưởng của quá trình lên men lactic đến chất lượng thịt cá ngừ và phân tích đánh giá 

chất lượng lạp xưởng chế biến từ cá ngừ lên men lactic  

214 Đại học 

Phân lập và tuyển chọn 

một số chủng vi khuẩn 

lactic cho lên men sữa 

chua đậu tương từ sản 

phẩm đậu tương lên 

men tự nhiên 

Trương Thị 

Hiền 

PGS. TS. Trần 

Thị Định  

 PGS. TS. Nguyễn 

Thị Minh 

- Phân lập được vi khuẩn lactic thuần từ mẫu sữa đậu tương lên men, nước chua đậu tương và đậu 

phụ lên men tự nhiên. 

- Xác định được đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hoá của các chủng vi khuẩn lactic đã phân lập. 

- Tuyển chọn được một số chủng vi khuẩn lactic phù hợp cho lên men sữa chua đậu tương. 

215 Đại học 

Bước đầu nghiên cứu 

bảo quản thạch đen 

bằng chất chiết chè và 

phụ gia bảo quản 

Nguyễn Thị 

Mai Hoa 

TS. Giang Trung 

Khoa 

Chất lượng của thạch được theo dõi 3 ngày/lần trong 15 ngày. Chỉ tiêu theo dõi: pH, độ ẩm, hàm 

lượng pectin, hàm lượng polyphenol tổng số, vi sinh vật (vi khuẩn hiếu khí tổng số, coliform, tổng 

số nấm men, nấm mốc), và đánh giá cảm quan. 

216 Đại học 
Nghiên cứu  một số 

công đoạn trong Quy 
Đầu Thị Huệ 

TS.Trần Thị 

Nhung 

- Khảo sát chất lượng nguyên liệu chính để chế biến sữa hạt; 

-  Xác định thời gian ngâm hạt thích hợp; 
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-  Nghiên cứu xác định tỷ lệ nước xay hạt thích hợp; 

-  Xác định tỉ lệ phối trộn các nguyên liệu làm sữa hạt; 

-  Nghiên cứu xác định thời gian nấu sữa hạt thích hợp; 

-   Hoạch toán sơ bộ giá thành sản phẩm. 

217 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của kích thước, chế độ 
chần đến chất lượng bí 

ngô sấy dẻo 

Lê Thị Huệ 
PGS.TS Trần Thị 
Lan Hương 

- Xác định được chất lượng nguyên liệu, sản phẩm bí ngô sấy dẻo.                                                                                                     

- Xác định được kích thước nguyên liệu phù hợp nhất cho sản phẩm bí ngô sấy dẻo.                                                                                      

- Xác định được chế độ chần nguyên liệu phù hợp nhất cho sản phẩm bí ngô dấy dẻo.                                                              
- Đánh giá mức độ ưu thích của người tiêu dùng với sản phẩm.                                                                                                          

- Sơ bộ hạch toán giá thành sản phẩm 

218 Đại học 

Bước đầu nghiên cứu 

quy trình sản xuất bánh 

bao nhân rau củ sử 

dụng bột nguyên cám 

dành cho người tiểu 

đường  

Vũ Thị Thu 

Hương 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh Hoàng 

- xác định tỷ lệ phối trộn của bột mì và bột nguyên cám.                                                                                                                                 

- xác định thời gian lên men ổn định ảnh hưởng đến chất lượng của vỏ bánh.                                                                                                

- xác định tỷ lệ phối trộn nấm đùi gà, bắp cải tím, cà rốt ảnh hưởng chất lượng của bánh thành 

phẩm.                                                          -xác định ảnh hưởng của khối lượng nhân đến chất 

lượng của bánh thành phẩm.                                                                                           -xác định 

thời gian hấp bánh. 

219 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của độ chín thu hái đến 

chất lượng của mít sấy 

dẻo 

Ngô Thị 

Thanh Hương 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín thu hái đến một số chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu mít 

sấy dẻo. 

-Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín thu hái đến một số chỉ tiêu chất lượng của mít sấy dẻo. 

-Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến chất lượng của mít sấy dẻo. 

220 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ sấy và độ 
ẩm sản phẩm đến chất 

lượng mít sấy dẻo 

Trần Thị 
Hương 

TS. Nguyễn Thị 
Hoàng Lan 

- Đánh giá chất lượng nguyên liệu mít tươi. 

-Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng của mít sấy dẻo 
- Ảnh hưởng của độ ẩm sản sản phẩm đến chất lượng mít sấy dẻo 

221 Đại học 

Tối ưu hoá quá trình 

bảo quản rau cần bằng 

màng polyetylen kết 

hợp phụ gia kháng 

khuẩn gốc guanidine 

Phạm Thị 

Xuân Hường 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Thanh Thủy 

Xác định được ảnh hưởng và tối ưu hóa hai yếu tố thực nghiệm: tỉ lệ diện tích màng bao gói/khối 

lượng nông sản (cm2/g); độ dày màng bao gói (mm) đến điều kiện cân bằng nồng độ khí oxy (%) 

và nồng độ khí cacbonic (%) trong môi trường vi khí hậu. Đồng thời xác định hiệu quả kháng một 

số vi sinh vật gây bệnh thực phẩm trong quá trình bảo quản cần ta của màng kháng khuẩn chứa 

guanidine  

222 Đại học 

 Xây dựng quy trình 

sản xuất thịt ba chỉ 

chay bổ sung tinh bột 

biến tính                                                                                             

Nguyễn Văn 

Huy 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

Đánh giá chất lượng dinh dưỡng một số nguyên liệu sản xuất thịt ba chỉ chay ; Đánh giá  ảnh 

hưởng của loại nguyên liệu đến chất lượng cảm quan và dinh dưỡng của thịt ba chỉ chay; Đánh giá 

ảnh hưởng của tỉ lệ bổ sung tinh bột biến tính tới chất lượng cảm quan và dinh dưỡng của thịt ba 

chỉ chay 

223 Đại học 

Tên đề tài: nghiên cứu 

bảo quản quả ổi Đông 

Dư bằng màng sinh học 
pectin-alginate 

Đinh Khánh 

Huyền 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

Nội dung 1: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi sinh lý ( cường 

độ hô hấp, tốc độ sản sinh ethylene) của quả trong quá trình bảo quản. 

- Nội dung 2: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi cơ lý (hao hụt 

khối lượng tự nhiên , biến đổi màu sắc vỏ quả, độ cứng) của quả trong quá trình bảo quản. 
- Nội dung 3: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi hóa sinh( 
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hàm lượng chất khô hòa tan tổng số, hàm lượng acid hữu cơ tổng số, hàm lượng vitamin C) của 

quả trong quá trình bảo quản. 

224 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiệt độ trong quá 

trình sấy đến giá trị 

dinh dưỡng và một số 

thành phần có hoạt tính 
sinh học của đậu xanh 

nảy mầm 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

TS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

- Nội dung 2: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi cơ lý (hao hụt 

khối lượng tự nhiên , biến đổi màu sắc vỏ quả, độ cứng) của quả trong quá trình bảo quản. 

225 Đại học 

Quy trình chế biến bột 

ngũ cốc dinh dưỡng 

đậu xanh có bổ sung 

hạt methi 

Đỗ Mạnh Kiên 
ThS Hoàng Lan 

Phượng 

- Nội dung 3: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi hóa sinh( 

hàm lượng chất khô hòa tan tổng số, hàm lượng acid hữu cơ tổng số, hàm lượng vitamin C) của 

quả trong quá trình bảo quản. 

226 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của xử lý muối đến khả 

năng tách nước và chất 

lượng của mít sấy dẻo 

Nguyễn Thị 

Phương Lâm 

TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá chất lượng nguyên liệu mít trước khi tiến hành sấy Nội dung 2: 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối ngâm đến các chỉ tiêu dinh dưỡng và chất lượng cảm 

quan mít sấy dẻo 

227 Đại học 

Nghiên cứu lựa chọn tỷ 

lệ phối chế và ổn định 

trạng thái cho sản phẩm 

nước ổi dạng nectar. 

Dương Văn 

Liệu 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Bích Thủy 

 PGS.TS Hoàng 

Thị Lệ Hằng 

Đánh giá chất lượng (cảm quan, các chỉ tiêu vi sinh,...) sản phẩm sau khi đã xử lý mùi tanh. 

228 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của một số yếu tố công 

nghệ trong quy trình 

sản xuất lạp xưởng từ 

cá ngừ 

Đinh Thị Thùy 

Linh 

TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

- Đánh giá chất lượng của nguyên liệu cá ngừ. Xác định được tỉ lệ phối trộn thịt lợn, cá, mỡ trong 
công đoạn phối trộn nguyên liệu của quy trình sản xuất. Xác định được tỉ lệ hỗn hợp gia vị đường, 

muối , tinh bột biến tính, tiêu, muối đỏ, rượu mai quế lộ. Xác định được nhiệt độ thời gian sấy phù 

hợp với sản phẩm trong công đoạn sấy của quy trình sản xuất. . Đề xuất quy trình sản xuất và 

đánh giá chất lượng thành phẩm lạp xưởng cá ngừ                                                       

229 Đại học 

Ảnh hưởng của chất 

chiết chè đến chất 

lượng thịt vịt quay 

Lạng Sơn bảo quản ở 

điều kiện lạnh. 

Nguyễn Thị 

Linh 

TS. Giang Trung 

Khoa 

- Đánh giá được ảnh hưởng của quá trình xử lý chất chiết chè đến biến đổi hoá lý của thịt vịt trong 

quá trình bảo quản. 

- Đánh giá được ảnh hưởng của quá trình xử lý chất chiết chè đến tình trạng oxy hoá thịt vịt trong 

quá trình bảo quản. 

- Đánh giá được ảnh hưởng của xử lý chất chiết chè đến hàm lượng vi sinh và cảm quan của thịt 

vịt trong quá trình bảo quản. 

230 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của xử lý 1-MCP và 

chất hấp thụ ethylene 

đến chất lượng quả cà 
chua sau thu hoạch 

Nguyễn Thị 

Linh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Nga 

- Xác định ảnh hưởng của xử lý 1-MCP và chất hấp thụ ethylene đến biến đổi sinh lý của quả cà 

chua sau thu hoạch 

- Xác định ảnh hưởng của xử lý 1-MCP và chất hấp thụ ethylen đến các biến đổi vật lý của quả cà 
chua sau thu hoạch. 
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- Xác định ảnh hưởng của xử lý 1-MCP và chất hấp thụ ethylene đến các biến đổi hóa học của quả 

cà chua sau thu hoạch. 

231 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất mì rau củ giàu 

hợp chất chlorophyll 

Nguyễn Thị 

Mỹ Linh 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Thanh Thủy 

- Xác định được tỉ lệ bột năng và tinh bột khoai tây phối trộn thích hợp; 

- Xác định được tỉ lệ bột rau củ và dịch rau củ phối trộn thích hợp; 

- Xác định được nhiệt độ sấy thích hợp cho mì rau củ chứa chlorophyll; 

- Xác định được thời gian luộc thích hợp cho bún rau củ chứa chlorophyll 

- Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất mì, bún rau củ chứa chlorophyll; 
- Đánh giá chất lượng dinh dưỡng và cảm quan của sản phẩm. 

232 Đại học 

Nghiên cứu một số 

công đoạn trong quá 

trình sản xuất sữa hạt 

dẻ cười và yến mạch 

Văn Thị Thùy 

Linh 

TS.Trần Thị 

Nhung 

- Khảo sát được chất lượng của nguyên liệu để sản xuất sữa hạt dẻ cười và yến mạch; - Nghiên 

cứu xác định được tỉ lệ hạt/nước xay để sản xuất sữa hạt;- Nghiên cứu xác định được tỉ lệ phối 

trộn dịch sữa đến chất lượng của sữa hạt dẻ cười và yến mạch;- Nghiên cứu xác định được tỉ lệ 

đường bổ sung vào sữa hạt dẻ cười và yến mạch; - Khảo sát được thị hiếu người tiêu dùng với sản 

phẩm sữa hạt dẻ cười và yến mạch theo quy trình đã được lựa chọn ở trên. 

233 Đại học 

Ảnh hưởng của công 

thức phối trộn và chế 

độ sấy đến chất lượng 

bí ngô sấy dẻo 

Nguyễn Thị 

Nga 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

Xác định ảnh hưởng của nồng độ acid citric, nồng độ muối đến chất lượng của bí ngô sấy dẻo.                       

Xác định ảnh hưởng của thời gian sấy và nhiệt độ sấy đến chất lượng của bí ngô sấy dẻo                    

Sơ bộ hoạch toán giá thành sản phẩm 

234 Đại học 

Đánh giá sự oxy hóa và 

biến đổi của một số 

thành phần hóa lý của 

dầu hạt óc chó khi phối 
trộn với dầu hạt chè 

trong quá trình bảo 

quản 

Nguyễn Thị 

Minh Ngọc 

TS. Phan Thị 

Phương Thảo 

- Đánh giá sự thay đổi về tính chất cảm quan của dầu óc chó khi phối trộn với dầu hạt chè trong 

quá trình bảo quản 

- Đánh giá sự oxy hóa của dầu hạt óc chó khi phối trôn với dầu hạt chè thông qua: trị số peroxit, 

para-anisidine, totox, hoạt tính kháng oxy hóa 
- Đánh giá sự thay đổi về thành phần của dầu hạt óc chó khi phối trộn với dầu hạt chè qua các chỉ 

tiêu: hàm lượng carotenoi, hàm lượng polyphenol tổng số 

235 Đại học 

Xác định hàm lượng 

polyphenol và khả 

năng kháng oxi hóa của 

bột chiết và các phân 

đoạn bột chiết của quả 

chuối hột, lá kinh giới, 

lá mơ lông, lá rau má 

và lá trầu không. 

Phạm Thị 

Nhàn 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

        Tạo chất chiết từ một số thực vật tiềm năng bao gồm quả chuối hột, lá kinh giới, lá mơ lông, 

lá rau má và lá trầu không.  

-        Xác định hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxi hóa của chất chiết. 

-        Phân đoạn chất chiết và xác định hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxi hóa của các 

phân đoạn. 

-        Xác định định tính các nhóm hợp chất thứ cấp trong chất chiết và các phân đoạn. 

236 Đại học 

Ảnh hưởng bao gói đến 

chất lượng xoài cắt lát 
bảo quản lạnh. 

Phạm Đức 
Nhật 

TS. Vũ Thị Kim 
Oanh 

- Xác định ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng cảm quan của xoài cắt lát trong quá trình bảo 

quản 

- Xác định ảnh hưởng của bao gói đến các chỉ tiêu vật lý của xoài cắt lát trong quá trình bảo quản 
- Xác định ảnh hưởng của bao gói đến các hoạt động sinh lý của xoài cắt lát trong quá trình bảo 

quản 
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- Xác định ảnh hưởng của bao gói đến giá trị dinh dưỡng của xoài cắt lát trong quá trình bảo quản 

- Xác định ảnh hưởng của bao gói đến tỷ lệ hư hỏng của xoài cắt lát trong quá trình bảo quản 

237 Đại học 

Nghiên cứu khả năng 

thay thế bột mì bằng 

bột chuối xanh trong 

sản xuất pasta 

Phan Hồng 

Nhung 

TS. Đinh Thị 

Hiền 

- Nghiên cứu xác định tỷ lệ phối trộn bột chuối xanh thay thế bột mì phù hợp cho sản xuất pasta. 

- Nghiên cứu xác định chế độ nhào bột phù hợp cho quy trình sản xuất pasta. 

- Nghiên cứu xác định chế độ sấy phù hợp cho quy trình sản xuất pasta. 

- Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất pasta có sử dụng bột chuối xanh. 

238 Đại học 

nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu 
của quá trình chiết tách 

cellulose từ vỏ bưởi  

Vũ Thị Tuyết 
Nhung 

ThS. Nguyễn 
Trọng Thăng 

- xác định ảnh hưởng của nồng độ nhiệt độ và thời gian HCl, NaOH, NaClO đến hiệu suất tách 
chiết cellulose từ vỏ bưởi; xác định ảnh hưởng của kích thước  

239 Đại học 

Ảnh hưởng của việc xử 

lý tinh dầu quế tới chất 

lượng của quả hồng sấy 

dẻo trong thời gian bảo 

quản 

Đinh Hồng 

Nhung 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

- Xác định ảnh hưởng của nồng độ xử lý tinh dầu quế tới  

chất lượng của quả hồng sấy dẻo trong thời gian bảo quản 

- Xác định ảnh hưởng của thời gian bảo quản xử lý tinh dầu quế  

tới chất lượng của quả hồng sấy dẻo trong thời gian bảo quản 

- Đánh giá chất lượng của quả hồng sấy dẻo trong thời gian bảo quản 

240 Đại học 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình sản xuất nước 

sốt ngao (Meretrix 

Lyrata) 

Phạm Thị 

Nhung 

TS. Trần Thị Thu 

Hằng 

 TS. Bùi Thị Thu 

Hiền 

-Phân tích đánh giá chỉ tiêu hoá lý và an toàn thực phẩm của nguyên liệu.                                                                   

-Xác định thành phần và tỉ lệ các gia vị trong công thức sốt ngao. 

- Đánh giá chất lượng sản phẩm nước sốt. 

- Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất nước sốt ngao. 

241 Đại học 

Khảo sát khả năng sinh 

enzyme β-galactosidase 

của các chủng vi khuẩn 
lactic từ các nguồn 

thực phẩm lên men 

khác nhau 

Trương Thị 
Nhung 

TS. Nguyễn Thị 
Lâm Đoàn 

- Hoạt hóa các chủng vi khuẩn lactic, giữ giống  

- Xác định khả năng sinh enzyme β-galactosidase của vi khuẩn lactic bằng phương pháp test X-gal                                                                                                                                                                                                

- Xác định hoạt độ enzyme β-galactosidase của vi khuẩn lactic được tuyển chọn 
- Đánh giá khả năng sinh enzyme β-galactosidase của chủng vi khuẩn lactic đã tuyển chọn ở nhiệt 

độ thấp 

- Bước đầu tinh sạch sơ bộ β-galactosidase bằng muối amonisunfate 

- Xác định độ bền của enzyme β-galactosidase ở nhiệt độ thấp 

242 Đại học 

Nghiên cứu bảo quản 

quả cam đường canh 

bằng màng chitosan kết 

hợp với tinh dầu sả 

chanh 

Phạm Thị 

Oanh 

TS. Đinh Thị 

Hiền 

- Xác định ảnh hưởng của màng chitosan kết hợp với tinh dầu sả chanh đến sự biến đổi các chỉ 

tiêu vật lý của quả cam đường canh trong quá trình bảo quản. 

- Xác định ảnh hưởng của màng chitosan kết hợp với tinh dầu sả chanh đến sự biến đổi các chỉ 

tiêu sinh lý của quả cam đường canh trong quá trình bảo quản. 

- Xác định ảnh hưởng của màng chitosan kết hợp với tinh dầu sả chanh đến sự biến đổi các chỉ 

tiêu hóa sinh của quả cam đường canh trong quá trình bảo quản. 

- Xác định tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm trong quá trình bảo quản. 

- Đánh giá chất lượng cảm quan của sản phẩm trong quá trình bảo quản. 

243 Đại học 
Nghiên cứu một số 

thông số công nghệ 

Đinh Thị Kim 

Oanh 

PGS. TS. Trần 

Thị Định 

- Xác định được chế độ chần đậu tương thích hợp (nhiệt độ, thời gian, nồng độ NaHCO3 bổ sung) 

trước khi nghiền để thu nhận sữa đậu tương. 
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trong quy trình chế 
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- Xác định nồng độ NaHCO3 bổ sung trong quá trình nghiền. 

- Xác định tỷ lệ đậu : nước trong quá trình nghiền. 

- Đề xuất quy trình sản xuất sữa đậu tương 

244 Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng 

vi khuẩn probiotic 

trong sản xuất sữa chua 

uống dưa hấu 

Nguyễn Ngọc 

Oanh 

TS Lê Hà Hải 

 TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

- Xác định ảnh hưởng của tỉ lệ giống, nhiệt độ và thời gian lên men đến dịch men sữa chua uống.  

-Xác định được tỷ lệ bổ sung nước ép dưa hấu cô đặc vào dịch men sữa chua uống 

-Xác định được tỷ lệ bổ sung probiotic vào vào dịch men sữa chua uống 

-Xác định được điều kiện bảo quản yogurt probiotic dưa hấu dạng uống. 

245 Đại học 

Xác định hàm lượng 
polyphenol và khả 

năng kháng oxi hóa của 

bột chiết và các phân 

đoạn bột chiết của lá 

chùm ngây, lá diếp cá, 

lá ngải cứu, lá sen, tỏi 

và hạt sim 

Phạm Thị 

Oanh 

TS. Lại Thị Ngọc 

Hà 

-        Tạo chất chiết từ một số thực vật tiềm năng bao gồm lá chùm ngây, lá diếp cá, lá ngải cứu, 

lá sen, tỏi, hạt sim.  

-        Xác định hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxi hóa của chất chiết. 

-        Phân đoạn chất chiết và xác định hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxi hóa của các 

phân đoạn. 

-        Xác định định tính các nhóm hợp chất thứ cấp trong chất chiết và các phân đoạn. 

246 Đại học 

Nghiên cứu một số yếu 

tố ảnh hưởng tới quy 

trình trích ly flavonoid 
toàn phần từ thân cây 

đinh lăng  

Nguyễn Mai 

Phương 
TS. Vũ Thị Hạnh 

-Phân tích định tính sự có mặt của flavonoid trong thân đinh lăng 

-Nghiên cứu ảnh hưởng loại dung môi đến quá trình trích ly flavonoid toàn phần từ thân đinh lăng 

-Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ dung môi đến quá trình trích ly flavonoid toàn phần từ thân đinh 

lăng 

-Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian đến quá trình trích ly flavonoid toàn phần từ thân đinh lăng 
-Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ dung môi/ nguyên liệu đến quá trình trích ly flavonoid toàn phần từ 

thân đinh lăng 

-Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước đến quá trình trích ly flavonoid toàn phần từ thân đinh lăng 

-Nghiên cứu ảnh hưởng khuấy từ đến quá trình trích ly flavonoid toàn phần từ thân đinh lăng 

247 Đại học 

nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 

trình sản xuất sữa hạt 

sen hạnh nhân bí đỏ 

Nguyễn Thị 

Mai Phương 

TS.Trần Thị 

Nhung 

- Khảo sát chất lượng của nguyên liệu chính để sản xuất sữa hạt sen hạnh nhân bí đỏ 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xay nhuyễn đến chất lượng dinh dưỡng dịch sữa xay và cảm 

quan  của sữa hạt. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu đến chất lượng dinh dưỡng dịch sữa 

xay và cảm quan của sữa hạt. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nấu sữa hạt đến chất lượng dinh dưỡng và cảm quan của sữa 

hạt. 

- Sơ bộ hoạch toán giá thành sản phẩm. 

248 Đại học 

Ảnh hưởng của chất 

chiết chè đến chất 
lượng thịt vịt quay 

Lạng Sơn bảo quản ở 

điều kiện thường. 

Nguyễn Thu 

Phương 

TS. Giang Trung 

Khoa 

-Đánh giá được ảnh hưởng của xử lý chất chiết chè đến biến đổi lý hóa của thịt vịt quay trong quá 
trình bảo quản  

-Đánh giá được ảnh hưởng của xử lý chất chiết chè đến tình trạng oxy hóa thịt trong quá trình bảo 

quản  
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-Đánh giá được ảnh hưởng của xử lý chất chiết chè đến hàm lượng vi sinh và cảm quan trong quá 

trình bảo quản 

249 Đại học 

nghiên cứu một số 

công đoạn trong quy 

trình sản xuất bơ đậu 

phộng và hạt điều 

Nguyễn Thị 

Quý 

TS.Trần Thị 

Nhung 

 - Khảo sát chất lượng của nguyên liệu hạt để sản xuất bơ (đậu phộng và hạt điều); 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nướng hạt tới chất lượng của bơ đậu phộng và hạt điều; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng được chế độ xay nhuyễn tạo bơ đậu phộng và hạt điều; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các nguyên liệu đến chất lượng của bơ đậu phộng và hạt điều; 

- Khảo sát mức độ ưa thích của người tiêu dùng đến sản phẩm bơ thành phẩm; 
- Đề xuất được quy trình chế biến sản phẩm bơ đậu phộng và hạt điều; 

250 Đại học 

Đánh giá hoạt tính 

probiotic của một số 

chủng vi khuẩn lactic 

được phân lập từ rau 

sắn lên men, tương ớt 

Cao Thị 

Phương 

Quyên 

TS. Nguyễn Thị 

Lâm Đoàn 

- Hoạt hóa các chủng vi khuẩn lactic 

- Tuyển chọn các chủng có hoạt tính: 

                      + Khả năng chịu acid 

                      + Khả năng chịu muối mật 

                      + Khả năng giảm cholesterol 

- Nghiên cứu một số đặc điểm của chủng được tuyển chọn 

251 Đại học 

Nghiên cứu điều kiện 

sản xuất giống 

Aspergillus Oryzae để 

sản xuất tương 

Trần Thị Lệ 

Quyên 

Nguyễn Thị Minh  

 ThS. Lê Minh 

Nguyệt 

- Quan sát đặc điểm khuẩn lạc, đặc điểm tế bào; Khảo sát hoạt tính enzyme; Khảo sát môi trường, 

thời gian, pH, nhiệt độ; nguồn carbon, nito; chất mang tối ưu; khảo sát khả năng kháng kháng sinh 

và đối kháng vi sinh vật gây bệnh; Sản xuất chế phẩm và sản phẩm; Đánh giá sản phẩm 

252 Đại học 

Ảnh hưởng của một số 

nguyên liệu bổ sung 

đến chất lượng chả cá 
chay  

Lê Thị Quỳnh 
TS. Hoàng Hải 

Hà 

- Đánh giá chất lượng dinh dưỡng của nguyên liệu trong sản xuất chả cá chay. 

- Đánh giá ảnh hưởng của loại nguyên liệu sử dụng trong sản xuất chả cá chay tới chất lượng cảm 

quan và dinh dưỡng của sản phẩm. 
- Đánh giá tỉ lệ bổ sung rong biển đến chất lượng cảm quan của chả cá chay. 

253 Đại học 

Nghiên cứu bảo quản 

quả hồng sấy dẻo bằng 

tinh dầu sả chanh 

Đào Quang 

Thắng 

TS. Hoàng Thị 

Minh Nguyệt 

- Ảnh hưởng của nồng độ xử lý tinh dầu sả chanh và thơi gian xử lý tinh dầu sả chanh đến chất 

lượng của hồng sấy dẻo trong quá trình bảo quản 

254 Đại học 

Khảo sát khả năng tái 

sử dụng của bioreactor 

loại nén với tốc độ 

dòng chảy 5ml/phút 

của tế bào cố định vi 

khuẩn Virgibacillus 

campisalis TT8.5 ở quy 

mô 1 lít/mẻ 

Nguyễn Văn 

Thắng 

PGS.TS Nguyễn 

Hoàng Anh 

- Khảo sát khả năng tái sử dụng của bioreactor loại nén với tốc độ dòng chảy 5ml/phút của tế bào 

cố định vi khuẩn Virgibacillus campisalis TT8.5 có khả năng phân giải histamine trong nước mắm 

ở quy mô 1 lít/mẻ. Đánh giá chất lượng nước mắm trước và sau khi chạy qua bioreactor loại nén;                                                                                                                                                                                                

-Đánh giá chất lượng nước mắm trong quá trình bảo quản sau khi được xử lý histamine bằng 

phương pháp cố định tế bào sử dụng bioreactor loại nén. 

255 Đại học 

nghiên cứu chế biến 

phế phụ phẩm dưa hấu 

làm thức ăn cho gia súc 
bằng vi sinh vật 

Đỗ Thị Thu 

TS Lê Hà Hải 

 TS. Vũ Thị Kim 
Oanh 

chế biến được thức ăn gia súc từ phụ phẩm dưa hấu, đánh giá được chất lượng thức ăn gia súc sau 

ủ chua và thử nghiệm hiệu quả của sp trong chăn nuôi bò 



TT 
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tạo 

Tên đề tài 
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hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

256 Đại học 

Xác định hàm lượng 

polyphenol và khả 

năng kháng oxi hóa của 

bột chiết và các phân 

đoạn chất chiết của lá 

trâm, lá sài đất, lá 

riềng, lá tía tô, lá tầm 
bóp. 

Phí Thị Thu 
ThS Hoàng Lan 

Phượng 

- Tạo chất chiết từ một số thực vật tiềm năng bao gồm: lá trâm, lá sài đất, lá riềng, lá tía tô, lá tầm 

bóp. 

- Xác định hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxi hóa của chất chiết. 

- Phân đoạn chất chiết và xác định hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxi hóa của các phân 

đoạn. 

- Xác định sự có mặt của các hợp chất thứ cấp khác trong chất chiết và các phân đoạn. 

257 Đại học 

Xây dựng quy trình sản 

xuất sườn chay từ 

khoai tây 

Bùi Thị Hoài 

Thương 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

- Đánh giá chất lượng dinh dưỡng nguyên liệu sử dụng trong chế biến sườn chay 

- Xác định loại và tỉ lệ nguyên liệu bổ sung trong sản xuất sườn chay tới chất lượng cảm quan và 

dinh dưỡng của sản phẩm. 

258 Đại học 

Ảnh hưởng của xử lý 

1-MCP sau thu hoạch 

đến chất lượng hồng 

xiêm Xuân Đỉnh 

Vũ Thị 

Thương 

TS. Vũ Thị Kim 

Oanh 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 1-MCP đến chất lượng cảm quan của quả hồng xiêm Xuân 

Đỉnh trong quá trình bảo quản.                                                                            - Nghiên cứu ảnh 

hưởng của nồng độ 1-MCP đến chỉ tiêu vật lí của quả hồng xiêm Xuân Đỉnh trong quá trình bảo 

quản.                                                                                            - Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng 

độ 1-MCP đến chất lượng dinh dưỡng của quả hồng xiêm Xuân Đỉnh trong quá trình bảo quản.                                                                                               

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 1-MCP đến hoạt động sinh lý của quả hồng xiêm Xuân Đỉnh 

trong quá trình bảo quản.                                                                                                                - 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 1-MCP đến tỷ lệ hư hỏng của quả hồng xiêm Xuân Đỉnh 

trong quá trình bảo quản.                                                                                     

259 Đại học 

Khảo sát các thành 
phần hóa học có trong 

các phần của quả bơ và 

bước đầu ứng dụng 

trong sản xuất kem 

chống nắng 

Đỗ Thị Thúy 
PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

- Phân tích các thành phần hóa học: Chất khô tổng số, lipid,polyphenol, flavonoid, carotenoid, 

chlorophyll có trong các bộ phận của quả bơ, xác định khả năng kháng oxi hóa, kháng tia UV và 

ứng dụng dầu bơ trong sản xuất kem chống nắng       

260 Đại học 

Ảnh hưởng của giống 

và phương pháp sấy 

đến chất lượng bí ngô 

sấy dẻo 

Tống Thị Thu 

Trà 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

- Xác định ảnh hưởng của 3 giống bí ngô tròn, bí ngô hồ lô, bí ngô mật đến chấ lượng sản phẩm. 

Xác định ảnh hưởng của 2 phương pháp sấy: sấy đối lưu và sấy lạnh đến chất lượng sản phẩm. 

Xác định giống và phương pháp sấy cho sản phẩm phù hợp nhất. Hạch toán giá thành sản xuất 1 

đơn vị sản phẩm. 

261 Đại học 

Hoàn thiện quy trình 

sản xuất giò chay bổ 

sung tinh bột biến tính 

Mai Thị 

Huyền Trang 

TS. Hoàng Hải 

Hà 

- Đánh giá chất lượng dinh dưỡng của váng đậu, bột đậu xanh và tinh bột biến tính sản xuất giò 

chay 

- Xác định loại tỉ lệ tinh bột biến tính đến chất lượng cảm quan và chất lượng dinh dưỡng của giò 

chay 

262 Đại học 

nghiên cứu xác định 

một số thông số công 
nghệ trong sản xuất 

Dương Thị 
Thanh Trang 

TS. Trần Thị Thu 
Hằng 

Đề tài xác định loại nguyên liệu và tỷ lệ nguyên liệu, thời gian nướng phù hợp để sản xuất bánh 
bông lan phù hợp với người bệnh tiểu đường. 



TT 
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bánh bông lan cho 

người bệnh tiểu đường 

263 Đại học 

Nghiên cứu hoàn thiện 

quy trình sản xuất thức 

ăn bổ sung cho ong mật 

dạng bột 

Đào Thị Thu 

Trang 
TS. Vũ Thị Hạnh 

- Đánh giá hiện trạng tình hình sản xuất và sử dụng thức ăn bổ sung cho ong mật của một số 

huyện nuôi ong chính trên địa bàn Hà Nội 

- Nghiên cứu xác định một số thông số để hoàn thiện quy trình sản xuất thức ăn dạng bột cho ong 

mật 

+ Kích thước hạt bột phù hợp nhất cho đàn ong sử dụng 
+ Nghiên cứu chế độ diệt khuẩn phù hợp bằng tia cực tím 

264 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu 

quả của quá trình tách 

chiết cellulose từ vỏ 

trấu 

Đinh Thị 

Trang 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ và thời gian xử lý HCl tới quá trình tách chiết 

cellulose từ vỏ trấu. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ và thời gian xử lý NaOH tới quá trình tách chiết 

cellulose từ vỏ trấu. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ và thời gian xử lý NaClO tới quá trình tách chiết 

cellulose từ vỏ trấu. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu tới quá trình tách chiết cellulose từ vỏ trấu. 

265 Đại học 

Bước đầu xây dựng 

quy trình sản xuất dầu 

từ quả bơ 

Đoàn Thị 

Ngọc Trang 

PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

- Xác định ảnh hưởng của giống đến hiệu suất thu hồi dầu - Xác định ảnh hưởng của phương pháp 

sấy đến hiệu suất thu hồi dầu - Xác định chế độ sấy ( nhiệt độ, thời gian ở phương pháp sấy đối 

lưu) cho hiệu suất thu hồi dầu cao nhất - Đề xuất bước đầu quy trình sản xuất dầu từ quả bơ 

266 Đại học 

Nghiên cứu tuyển chọn 

nấm men để sản xuất 

siro từ quả na (anona 
squamosa) 

Nguyễn Thị 

Ngọc Trang 

Nguyễn Thị Minh  

 ThS. Lê Minh 

Nguyệt 

- Phân lập chủng nấm men có khả năng lên men Na  (Annona squamosa) 

- Tuyển chọn giống nấm men lên men Na  (Annona squamosa) 

- Đánh giá hiệu quả lên men để sản xuất siro từ Na (Annona squamosa) của nấm men vừa tuyển 
chọn 

267 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

công nghệ chế biến lạp 

xưởng thịt lợn 

Nguyễn Thu 

Trang 

TS. Phan Thị 

Phương Thảo 

-        Xác định ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm 

-        Xác định ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn gia vị và phụ gia đến chất lượng sản phẩm 

-        Xác định ảnh hưởng chế độ sấy đến chất lượng sản  

268 Đại học 

Ảnh hưởng của chất 

hấp thụ ethylene đến 

chất lượng của quả 

chuối tiêu hồng bảo 

quản ở điều kiện 

thường 

Trịnh Kim 

Trang 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Nga 

-        Xác định ảnh hưởng của chất hấp thụ ethylene đến biến đổi sinh lý của quả chuối tiêu hồng 

trong thời gian bảo quản 

-        Xác định ảnh hưởng của chất hấp thụ ethylene đến các biến đổi vật lý của quả chuối tiêu 

hồng trong thời gian bảo quản 

-        Xác định ảnh hưởng của chất hấp thụ ethylene đến biến đổi hoá học của quả chuối tiêu hồng 

trong thời gian bảo quản 

269 Đại học 

Nghiên cứu bảo quản 

chuối bằng màng sinh 

học Pectin-Alginate 

Trần Thị Vân 
ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

Nội dung 1: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi sinh lý ( cường 

độ hô hấp, tốc độ sản sinh ethylene) của quả trong quá trình bảo quản. 

- Nội dung 2: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi cơ lý (hao hụt 

khối lượng tự nhiên , biến đổi màu sắc vỏ quả, độ cứng) của quả trong quá trình bảo quản. 

- Nội dung 3: Xác định ảnh hưởng của màng sinh học pectin-alginate tới sự biến đổi hóa sinh( 
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hàm lượng chất khô hòa tan tổng số, hàm lượng acid hữu cơ tổng số, hàm lượng vitamin C) của 

quả trong quá trình bảo quản. 

270 Đại học 

Nghiên cứu quy trình 

chế biến nước bí ngô 

uống liền  bổ sung 

chanh leo 

Ngô Đài Xuân 
PGS.TS Trần Thị 

Lan Hương 

-  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn thịt quả với nước đến chất lượng nước quả 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ dịch chanh leo bổ sung đến chất lượng nước quả 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ đường bổ sung đến chất lượng nước quả  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thanh trùng đến chất lượng nước quả 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thanh trùng đến chất lượng nước quả 

271 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu 

quả của quá trình tách 

chiết cellulose từ thân 

cây ngô 

Nguyễn Thị 

Yến 

ThS. Nguyễn 

Trọng Thăng 

1.     Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, thời gian xử lý bằng HCl đến hiệu quả tách 
chiết cellulose từ thân cây ngô. 

2.        Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, thời gian xử lý bằng NaOH đến hiệu quả 

tách chiết cellulose từ thân cây ngô. 

3.        Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, thời gian xử lý bằng NaClO đến hiệu quả 

tách chiết cellulose từ thân cây ngô. 

4.        Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu đến hiệu quả tách chiết cellulose từ thân 

cây ngô. 

272 Đại học 

Ảnh hưởng của xử lý 

1-MCP sau thu hoạch 
đến chất lượng và tuổi 

thọ của rau xà lách 

Trịnh Thảo Ly 
TS. Vũ Thị Kim 
Oanh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý 1-MCP sau thu hoạch đến chất lượng và tuổi thọ của rau xà lách 

thông qua phân tích, đánh giá các chỉ tiêu:       

1. Phân tích cảm quan 

2. Tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên 

3. Cường độ hô hấp 
4. Cường độ sản sinh ethylene  

5. Hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 

6. Hàm lượng VTM C  

7. Hàm lượng chlorophill  

8. Tỷ lệ vàng hỏng  

273 Đại học 

Đánh giá mức độ hài 

lòng của khách hàng về 

sản phẩm thịt heo CP 

tại trung tâm thương 

mại AEON Long Biên   

Phạm Linh 

Chi 

TS. Trần Thị Thu 

Hương 

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm thịt heo CP tại trung tâm thương mại AEON 

Long Biên và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi đến mua 

sắm tại trung tâm thương mại AEON Long Biên trong thời gian tới.  

274 Đại học 

Nghiên cứu thực trạng 

sản xuất rau cần nước 

theo tiêu chuẩn 

VietGAP tại xã Hoàng 
Lương, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Hoàng Thị Đạt 
ThS. Đoàn Thị 

Ngọc Thuý 

-  Phân tích thực trạng sản xuất rau cần nước theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hoàng Lương, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đánh giá yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy, 
nâng cao hiệu quả sản xuất rau cần nước trên địa bàn xã 
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275 Đại học 

Nghiên cứu thị hiếu và 

hành vi người tiêu 

dùng sản phẩm sữa 

tươi thanh trùng trên 

địa bàn Huyện Gia 

Lâm, Hà Nội. 

Nguyễn Thị 

Hằng 

ThS. Nguyễn 

Trọng Tuynh 

Đánh giá thực trạng thị hiếu và hành vi người tiêu dùng sản phẩm sữa tươi thanh trùng trên đại 

bàn Huyện Gia Lâm 

Đề xuất một số giải pháp đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, cho các công ty 

sản xuất sữa tươi thanh trùng 

276 Đại học 

Quản trị sản xuất tại 

công ty cổ phần QC 
Hưng Yên  

Vũ Khánh 
Huyền 

ThS. Trần Thị 
Thanh Huyền 

 Phân tích công tác quản trị sản xuất của công ty cổ phần QC Hưng Yên,phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến quản trị sản xuất của công ty, đưa ra giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản trị sản 
xuất của công ty. 

277 Đại học 

Hành vi và xu hướng 

tiêu dùng siêu thực 

phẩm 

Nguyễn Thị 

Lương 

TS. Nguyễn Hùng 

Anh 

 TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Lan 

Tìm hiều các yếu tố cấu thành nên khái niệm "siêu thực phẩm". Tìm hiểu về sự phát triển, quy mô 

thị trường siêu thực phẩm trên thế giới và Việt Nam. Khảo sát thói quen tiêu dùng, hành vi mua 

của 2 nhóm đối tượng đã tiêu dùng và chưa tiêu dùng siêu thực phẩm, từ đó phân tích mức độ ảnh 

hưởng các yếu tố tác động đến hành vi mua. Đề xuất và kiến nghị một số giải pháp giúp hoàn 

thiện cơ chế chính sách, nâng cao nhận thức tiêu dùng và hoạt động truyền thông, kinh doanh. 

278 Đại học 

Nghiên cứu sự hài lòng 

của người tham gia bán 

sản phẩm thực phẩm về 

chất lượng dịch vụ các 

sàn giao dịch TMĐT  

Dương Thị 

Thu Thủy 

ThS. Đặng Thị 

Kim Hoa 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về sự hài lòng khách hàng theo chất lượng sàn giao dịch TMĐT. Đo 

lường mức độ hài lòng của người bán thực phẩm trên sàn TMĐT. Phân tích các yếu tố tác động 

đến sự hài lòng của những người bán sản phẩm thực phẩm. Đề xuất một số kiến nghị giúp sàn 

giao dịch điện tử nâng cao chất lượng dịch vụ và làm hài lòng người bán thực phẩm. 

279 Đại học 

Nghiên cứu thực trạng 

tiêu dùng thịt lợn của 

người tiêu dùng trên 
địa bàn huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội  

Dương Thị 

Tình 

TS. Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

phân tích thực trạng tiêu dùng thịt lợn của người tiêu dùng trên địa bàn huyện Gia Lâm. phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt lợn. các yếu tố người tiêu dùng quan tâm khi mua 

thịt lợn . Đề xuất một số kiến để thịt được cung cấp ra thị trường, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của 
người tiêu dùng và đảm bảo lợi nhuận cho nhà cung cấp. 



* KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý bán 

hàng trực tuyến cho 

cửa hàng laptop88 

Thân Văn 

Tuấn 

ThS. Đỗ Thị 

Nhâm 

Tìm hiểu và xây dựng được một website bán laptop áp dụng được vào 

trong thực tế. Hiện nay có rất nhiều nhóm dự án, công ty cũng đang 

nghiên cứu về mảng này. Với mong muốn tạo ra 1 website trở thành 

một nơi cung cấp các thiết bị laptop giúp cho mọi người có thể tham 

khảo giá cả, cấu hình laptop, và hỗ trợ mua trực tuyến khi dịch bệnh 

đang bùng phát mạnh.  

Áp dụng các công nghệ đã tìm hiểu xây dựng ứng dụng. 

Sử dụng PHP/Laravel, Vuejs, MonggoDB 

2  Đại học 

Xây dựng phần mềm 

quản lý bán hàng 

cho cửa hàng điện 

thoại Đăng Khoa 

Mobile 

Vũ Quang 

Linh 

ThS. Đỗ Thị 

Nhâm 

Tìm hiểu công nghệ .Net và ứng dụng xây dựng Xây dựng phần mềm 

bán hàng cho cửa hàng điện thoại Đăng Khoa Mobile sẽ giúp cửa 

hàng dễ dàng hơn trong việc bán hàng cũng như quản lý các sản 

phẩm, hóa đơn, doanh thu một cách nhanh chóng và chính xác. Giúp 

bỏ qua các công đoạn viết tay như viết hóa đơn, báo cáo bán hàng 

3  Đại học 

Nghiên cứu 

framework lavarel 

và ứng xây dựng 

website bán hàng nội 

thất 

Nguyễn Thị 

Mỹ Kiều 

ThS. Hoàng 

Thị Hà 

Tìm hiểu và vận dụng framework PHP  Laravel  vào xây 

dựng  website bán hàng. Sử dụng ngôn ngữ PHP, sử dụng 

framework Laravel cùng với các thư viện và kỹ năng lập 

trình web. 

Xây dựng được website bán hàng 

Xây dựng ứng dụng quản lý dành cho các hệ thống bán hàng trực 

tuyến. 

Xây dựng quy trình bán hàng trực tuyến, đảm bảo sự thống nhất và 

chính xác trong quá trình tạo lập đơn hàng. 

Phân tích trải nghiệm người dùng, từ hệ thống quản lý cho đến trang 

mua bán sản phẩm. Cùng với đó là phân tích các chức năng giúp các 

đơn vị sở hữu hệ thống có thể chăm sóc khách hàng, tạo các chương 

trình khuyến mãi,… 



4  Đại học 

Xây dựng phần mềm 

quản lý bán hàng 

thời trang 

Nguyễn Thị 

Hồng Liên 

ThS. Lê Thị 

Minh Thùy 

Tìm hiểu Framework Laravel và ứng dụng Xây dựng phần mềm quản 

lý bán hàng thời trang. 

Phía Back-End: Sử dụng ngôn ngữ PHP, framework Laravel, Ajax, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. 

Phía Front-End: Sử dụng ngôn ngữ: HTML, CSS, thư viện Bootstrap. 

5  Đại học 

Xây dựng website 

bán quần áo sử dụng 

Framework Laravel 

Trần Quang 

Minh 

ThS. Lê Thị 

Nhung 

Tìm hiểu về framework Laravel và sử dụng để xây dựng website bán 

quần áo Nhật Anh với mục tiêu xây dựng được một hệ thống bán 

hàng qua mạng uy tín, đơn giản, thân thiện với khách hàng, giúp 

khách hàng nhanh chóng lựa chọn được những sản phẩm phù hợp và 

đặt mua trong thời gian ngắn nhất 

6  Đại học 
Xây dựng ứng dụng 

quản lý tour du lịch 

Nguyễn Thị 

Linh Dương 

ThS. Nguyễn 

Văn Hoàng 

Xây dựng ứng dụng web quản lý tour du lịch giúp cho phía công ty 

có thể quản lý các hoạt động nghiệp vụ của mình tối hơn, nhân viên 

quản lý được các thông tin lịch trình của các tour, thông tin đặt tour 

của khách, thông tin Tour khởi hành của khách, việc quản lý khách 

hàng… 

Tính ổn định: Hệ thống phải đảm bảo hoạt động liên tục. Vấn đề sự 

cố của hệ thống phải được hạn chế tối đa. 

Hiệu suất: Đáp ứng được số lượng lớn truy cập. 

Tính bảo mật: hệ thống phải có cơ chế đảm bảo các thông tin của 

người dùng 

7  Đại học 

Xây dựng web 

thương mại điện tử 

sử dụng NestJS 

Nguyễn Thị 

Huyền 

ThS. Nguyễn 

Văn Hoàng 

Đề tài đi vào nghiên cứu các công nghệ để từ đó phát triển một 

website thương mại điện tử phục vụ cho việc bán hàng online bên 

cạnh việc bán hàng truyền thống đã quá quen thuộc từ trước đến nay. 

Trang web sẽ mang lại cho khách hàng ở đây là cửa hàng, chủ doanh 

nghiệp một kênh bán hàng hiệu quả, phủ khắp. Giúp cho doanh 

nghiệp quản lý được sản phẩm, đầu ra đầu vào trong quá trình kinh 

doanh, thống kê được lượng sản phẩm bán ra, doanh thu, lượng khách 

hàng để từ đó đưa ra được những giải pháp, hướng đi cho doanh 

nghiệp để việc kinh doanh trở nên tối ưu nhất. Bên cạnh đó, website 

sẽ mang lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm mới mẻ, có được 

những món đồ yêu thích mà không cần trực tiếp ra ngoài cửa hàng. 

Điều này là rất có lợi và thực tế trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-

19 hết sức phức tạp hiện nay 



8  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

website hỗ trợ học 

tập 

Trần Thanh 

Bình 

ThS. Vũ Thị 

Lưu 

- Xây dựng chương trình ứng dụng quản lý nhà hàng linh hoạt với các 

chức năng hỗ trợ người dùng gọi món dễ dàng qua ứng dụng. 

- Giúp nhà hàng có thể quản lý linh hoạt, tiết kiệm chi phí, thời gian 

và nâng cao hiệu quả quản lý. 

9  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

website hỗ trợ học 

tập 

Trần Văn 

Thắng 

ThS. Vũ Thị 

Lưu 

Xây dựng một website dành cho các bạn yêu thích và 

có niềm đam mê với ngôn ngữ lập trình. Giúp các bạn có 

được một nền tảng vững chắc về một ngôn ngữ lập trình, 

các bạn sẽ có một lộ trình học tập khoa học và đầy đủ về 

kiến thức. Giúp cho các bạn có khả năng làm chủ được một 

ngôn ngữ và áp dụng được trong đời sống thực tế. Mang lại 

những điều tích cực và xu hướng cải thiện chất lượng kiến 

thức của mọi người 

10  Đại học 
Xây dựng trang web 

bán Laptop 

Nguyễn Ngọc 

Công 

ThS. Phạm Thị 

Lan Anh 

Xây dựng hệ thống trang web bán Laptop nhằm mục đích: 

- Giúp người quản lý, người bán hàng có thể quản lý thông tin sản phẩm, 

thông tin khách hàng, thông tin hóa đơn, dễ dàng theo dõi các thông tin 

kinh doanh cơ bản qua những thống kê, báo cáo. Tiết kiệm chi phí nhân 

lực, thời gian trong công tác quản lý kinh doanh sản phẩm. 

- Tạo ra một kênh quảng bá, kết nối dễ dàng và nhanh chóng hơn giữa 

người bán hàng với người mua hàng, giúp khách hàng dễ tiếp cận sản 

phẩm, người bán hàng dễ tiếp cận khách hàng hơn 

- Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo thông tin và giá cả sản 

phẩm, đặt mua sản phẩm trực tuyến. 

11  Đại học 

 

Xây dựng website 

thương mại điện tử 

bằng PHP 

Frameword Laravel 

 

Nguyễn Huy 

Mạnh 

TS. Trần Vũ 

Hà 

Các chức năng của hệ thống: 

- Phía người dùng: 

• Tạo tài khoản và quản lý thông tin tài khoản. 

• Hỗ trợ bảo mật tìm lại tài khoản quên mật khẩu qua email. 

• Cho phép người dùng có thể xem thông tin sản phẩm (giá cả, hình ảnh, 

mô tả, …). 



• Tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm, theo danh mục sản phẩm, lọc 

sản phẩm theo giá cả. 

• Liên hệ với quản trị. 

• Cho phép người dùng đọc, xem tin tức. 

• Thanh toán thông thường. 

- Phía quản trị: 

• Quản lý danh mục sản phẩm ( thêm, sửa, xóa, hiển thị  

• Quản lý sản phẩm ( thêm, sửa, xóa, hiển thị, nổi bật ) 

• Quản lý tin tức ( thêm, sửa, xóa, hiển thị ) 

• Quản lý đơn hàng ( xem, xóa, xử lý trạng thái đơn hàng  

• Quản lý kho (cần nhập, đã bán, cập nhật, xóa sản phẩm  

• Quản lý slider 

• Quản lý banner 

• Quản lý liên hệ 

• Quản lý giới thiệu 

• Quản lý thành viên 

12  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý bán 

hàng trực tuyến cho 

cửa hàng bán giày 

Mộc Store 

Nguyễn Thị  

Loan 

ThS. Đỗ Thị 

Nhâm 

Tìm hiểu và xây dựng được một website bán giày áp dụng được vào 

thực tế. Xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến giúp cho người quản 

lý, người bán hàng dễ dàng quản lý sản phẩm, 

quản lý đơn hàng và thống kê báo cáo hoạt động kinh doanh của cửa 

hàng. Ngoài ra, website còn giúp cho người tiêu dùng dễ dàng tìm 

kiếm những hãng giày phù hợp với tiêu chí của bản thân, có thể phục 

vụ khách hàng một cách tốt nhất không phải mất nhiều thời gian so 

với tại cửa hàng. 

13  Đại học 

Nghiên cứu về hệ 

gợi ý và ứng dụng 

trong thương mại 

điện tử 

Phạm Thị 

Hường 

ThS. Hoàng 

Thị Hà 

Nghiên cứu hệ thống gợi ý: cách thức hoạt động, mô hình, các 

phương pháp, tầm quan trọng của hệ gợi ý. 

•Lựa chọn, nghiên cứu và cài đặt phương pháp gợi ý phù hợp cho bài 

toán đặt ra: xây dựng hệ gợi ý giúp người dùng lựa chọn những sản 

phẩm đáng chú ý, phù hợp với sở thích cá nhân. 

•Xây dựng và triển khai website với chức năng hệ gợi ý, giúp cung 

cấp cho người dùng những đề xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu 

của khách hàng. 

 



14  Đại học 
Xây dựng ứng dụng 

Chat với JavaFX 

Cao Minh 

Hiếu 

ThS. Trần 

Trung Hiếu 

Cung cấp một dịch vụ nhằm giúp đỡ những người quản lý của một công 

ty hoặc một tổ chức có thể nói chuyện trực tiếp, gởi thông báo hay trao 

đổi tài liệu với tất cả nhân viên của mình, hay cá nhân nhân viên nào 

đó một cách chính xác, tinh tế, nhanh chóng, đồng thời giảm được chi 

phí. 

Các nhân viên trong tổ chức cũng có thể giao tiếp với nhau và gửi tài 

liệu qua lại. Phần mềm giao tiếp nội bộ giúp tăng hiệu quả công việc, 

hạn chế được tình trạng nhân viên bị lan man vào các vấn đề khác 

15  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

đặt phòng trực tuyến 

cho khách sạn 

Vũ Việt Hưng 
ThS. Lê Thị 

Nhung 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ xây dựng front-end: HTML, CSS, 

JS,.. các thư viện hỗ trợ khác và framework Laravel. Ứng dụng vào xây 

dựng website đặt phòng cho khách sạn Anh Em Hotel. Website sẽ giúp 

cho người dùng tiết kiệm được chi phí cũng như khách sạn có nhiều cơ 

hội tiếp cận khách hàng hơn. 

16  Đại học 

Xây dựng website 

quản lý hoạt động 

lớp học của trường 

THCS 

Trần Thị Xin 
ThS. Trần Thị 

Thu Huyền  

- Xây dựng website quản lý hoạt động lớp học nhằm mục đích: Lưu trữ 

lại thông tin các hoạt động, hình ảnh, kỷ niệm của học sinh qua từng 

năm học. 

+ Tìm hiểu và nắm vững lý thuyết về Phân tích và thiết kế hệ thống, các 

quy trình trong việc quản lý. 

+ Tìm hiểu các kiến thức về lập trình 1 Website, từ việc xây dựng giao 

diện với HTML5, CSS3, Javascrip và thao tác với PHP Framework 

Laravel và lưu trữ dữ liệu với hệ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. 

17  Đại học 
Xây dựng website 

bán hàng điện tử 

Nguyễn Mạnh 

Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Huyền 

Với những lý do nêu trên em đi tiến hành xây dựng website bán hàng 

điện tử với mục tiêu xây dựng được giải pháp quản lý cửa hàng, giúp 

cửa hàng có chất lượng phục vụ tốt nhất, giảm thiểu sai sót trong quá 

trình phục vụ khách hàng, tránh thất thu đồng thời hỗ trợ quá trình 

mua và bán hàng trực tuyến, góp phần nâng cao lợi nhuận và tăng sự 

tiện lợi cho người mua hàng trong thời đại công nghệ thông tin phát 

triển mạnh như hiện nay.  

Website Quản lý bán hàng điện tử phải đáp ứng đầy đủ chức 

năng của những cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ. Khắc phục 

được các nhược điểm của phương pháp quản lý truyền thống 

như: 



- Quản lý bằng sổ sách, nhân viên phải ghi chép tay nhiều do 

đó dẫn đến tình trạng nhầm lẫn. 

- Khi kiểm kê, phải đi kiểm tra từng sản phẩm theo từng loại 

sản phẩm. Trong quá trình ghi chép,  kiểm kê có thể sai lệch. 

- Chỉ có thể bán cho khách hàng ở phạm vi hẹp và phải tới 

tận cửa hàng 

18  Đại học 

Tìm hiểu kĩ thuật 

xây dựng web và xây 

dựng trang web bán 

hàng 

Trần Đăng Ba 
ThS. Vũ Thị 

Lưu 

- Hiểu rõ quy trình thiết kế một Website bán hàng 

- Xây dựng Website thương mại điện tử quy mô nhỏ đáp ứng đủ nhu 

cầu xem và mua bán sản phẩm 

- Hoàn thiện Website và đưa vào sử dụng 

19  Đại học 

System quiz 

recommendation 

products 

Lê Đức Thịnh 
ThS. Vũ Thị 

Lưu 

- Nghiên cứu và phát triển hệ thống có thể tự động đề xuất các sản 

phẩm đã và đang bán của công ty. 

- Đưa ra gợi ý các sản phẩm nhanh chóng đến khách hàng. 

- Đưa ra các kết quả gần và chính xác nhất về các sản phẩm đang có 

đến khách hàng. 

- Giao diện thân thiện, hiển thị các thông tin trực quan dễ tiếp cận với 

tất cả các nhóm khách hàng đang có nhu cầu về sản phẩm của công ty. 

- Có tính ứng dụng và có thể tích hợp được với nhiều hệ thống liên 

quan 

- Được tích hợp thêm một số tính năng liên quan như xác thực mã otp, 

dùng thử sản phẩm,… 

20  Đại học 

Xây dựng website 

đọc và sáng tác 

truyện 

Trương Công 

Đạt 

ThS. Phạm Thị 

Lan Anh 

- Mục đích nghiên cứu: Website đọc truyện được tạo ra và khắc phục 

được những nhược điểm của việc đọc sách truyền thống. Website có 

thể hỗ trợ đọc truyện và lưu trữ hàng trăm truyện từ nhiều nguồn và 

nhiều thể loại khác nhau. Giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho việc 

tìm mua một cuốn sách yêu thích. 

- Yêu cầu:   

+ Người dùng tạo tài khoản 

+ Người dùng đọc và đăng tải truyện có qua kiểm duyệt của admin 



+ Người dùng quản lý cũng như thêm, sửa, xóa thông tin truyện được 

đăng tải lên bởi chính mình  

+ Admin quản lý người dùng và dữ liệu được đăng tải bởi người dùng 

trên trang web 

+ Cơ sở dữ liệu lưu trữ gồm: người dùng cả admin và user, thể loại, 

thông tin truyện, tác giả, quản lý lượt vote, quản lý lượt xem, quản lý 

bình luận 

21  Đại học 
Xây dựng website 

bán sách 
Tạ Ngọc Công 

ThS. Phạm Thị 

Lan Anh 

Vận dụng những kiến thức đã học và tìm hiểu được để xây dựng 

thành công các chức năng cho website bán sách cho cửa hàng bán sách 

BookStore. 

Thiết kế website bán sách với đầy đủ chức năng nhằm 

mục đích giới thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm tới mọi 

người, cho phép khách hàng đặt mua nhạc cụ một cách nhanh 

chóng, tiện lợi. Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí, thời gian, 

công sức so với việc tới cửa hàng mua trực tiếp. 

22  Đại học 
Xây dựng website 

bán nông sản 
Đỗ Đăng Anh 

TS. Phạm 

Quang Dũng 

Tìm hiểu và làm quen với quy trình phát triển website 

thương mại điện tử 

Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ bán hàng online 

Thiết kế và xây dựng một trang web bán hàng online cho các 

sản phẩm nông sản. 

Giúp người quản lý, người bán hàng quản lý thông tin sản phầm, quản 

lý hóa đơn, dễ dàng lập các thống kê báo cáo để kịp thời phân tích và 

đưa ra các phương án kinh doanh hợp lý. Tiết kiệm thời gian, nhân lực 

trong quá trình kiểm kê sản phẩm, thông kê theo tuần, theo tháng hay 

theo quý. 

Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phầm có trong cửa hàng, trạng 

thái của sản phẩm đó như số lượng còn lại, giá thành sản phẩm, … 

Chức năng đặt mua và nhiều hình thức thanh toán sẽ tiết kiệm thời gian 

chọn lựa, dễ dàng thanh toán cho khách hàng. 



23  Đại học 

Thiết kế website 

quản lí bán hàng cây 

giống 

Bùi Thị Pháp 
ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Xây dựng website quản lý bán hàng cây giống trực tuyến giúp cho 

khách hàng dễ dàng tìm hiểu loại cây giống mình muốn mua, đặt cây, 

tra cứu các loại cây giống, đọc thông tin về các loại cây. Đặt mua và 

thanh toán trực tuyến, chỉ cần click vào cây giống mình muốn chọn đã 

có ngay loại cây giống mà mình mong muốn. Những thông tin về cây 

giống và về công ty cung cấp sẽ được khách hàng biết đến nhiều hơn, 

nhờ đó mà thương hiệu sẽ được quảng bá rộng rãi tới mọi đối tượng 

khách hàng thông qua mạng điện tử Internet. Đồng thời dễ dàng quản 

trị trong việc quản lý cây giống, cập nhật thông tin các loại cây giống 

mới, quản lí khách hàng, quản lí đơn hàng, báo cáo... 

24  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

di động hiển thị chất 

lượng không khí trên 

bản đồ 

Nguyễn Thị 

Quế  Anh 

ThS. Ngô 

Công Thắng 

Xây dựng ứng dụng di động hiển thị chất lượng không khí trên bản đồ 

có sử dụng API để lấy dữ liệu.   

web Restful API để xây dựng các API thực hiện các chức năng 

CRUD trạm, CRUD thông tin chất lượng không khí của trạm. 

Ngôn ngữ Dart, Framework flutter xây dựng các chức năng giúp hiển 

thị các trạm với chất lượng không khí khác nhau trên bản đồ, hiển thị 

thông tin chất lượng không khí của trạm, lọc tìm kiếm các trạm theo 

tỉnh/ thành phố, quận/huyện, theo chất lượng không khí, thông báo 

cho người dùng những trạm có chất lượng không khí khác nhay xung 

quanh vị trị của mình,... được lấy từ API.  

25  Đại học 

Nghiên cứu về Kiểm 

thử phần mềm và 

ứng dụng 

Phạm Thị 

Thảo 

ThS. Hoàng 

Thị Hà 

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu cơ sở lý thuyết về kiểm 

thử phần mềm, các công cụ kiểm thử tự động trong quá trình kiểm thử 

và ứng dụng để kiểm thử một số chức năng của website thương mại 

điện tử Beauty Garden. 

26  Đại học 
Xây dựng website 

bán máy tính 

Nguyễn Duy 

Hiếu 

ThS. Lê Thị 

Nhung 

Tìm hiểu về framework Laravel, xây dựng một website bán 

máy tính với đầy đủ chức năng nhằm giới thiệu, quảng bá 

rộng rãi tới khách hàng, cho phép khách hàng đặt/mua hàng 

trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi đồng thời giúp 

giảm chi phí quản lý, bán hàng, tăng hiệu suất kinh doanh 



27  Đại học 
Xây dựng website 

bán đồng hồ 

Hoàng Thị 

Hồng Vân 

ThS. Trần Thị 

Thu Huyền  

Back-End: Sử dụng ngôn ngữ PHP, framework Laravel, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. 

Front-End: Sử dụng ngôn ngữ: HTML , CSS , thư viện 

28  Đại học 

Xây dựng website 

bán vật dụng và thức 

ăn cho chó, mèo 

Lường Thúy  

Nga 

ThS. Nguyễn 

Thị Huyền 

Sử dụng website là một trong những cách để tạo dựng được 

thương hiệu cũng như quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp mà không 

tốn kém chi phí. Mở rộng khả năng tương tác với khách hàng trực tuyến 

mọi lúc mọi nơi, thuận tiện trong việc đi lại, thời gian truy cập 24/7. Dễ 

dàng khai triển kế hoạch marketing, giúp danh nghiệp tiết kiệm chi phí 

quảng bá tối đa. Tăng sự tương tác với các nhà thầu và trong công ty, 

tiếp cận nhiều hơn các khách hàng và đối tác tiềm năng. 

29  Đại học 

Tìm hiểu và phát 

triển ứng dụng trên 

RASBERRY  PI 

Nguyễn Trọng  

Minh 

ThS. Nguyễn 

Văn Hoàng  

riêng việc áp dụng công nghệ 4.0 vào quy trình giám sát ong rất 

cần thiết và thiết thực. Ứng dụng được mô hình học máy xử lý hình ảnh 

từ camera nhằm phát hiện sự có mặt của những con ong vò vẽ đến phá 

tổ ong mật. Đối với những doanh nghiệp lớn việc sử lý hình ảnh truyền 

và gửi rất đơn giản với những máy tính với lượng sử lý rất nhanh nhưng 

lại tốn rất nhiều chi phí. Đối với những trang trại nhỏ hay hộ nông dân 

việc đầu tư những máy tính để sử lý đó là điều không thể và lại không 

thực tiễn. Vì thế cần một thiết bị có khả năng xủ lý được dữ liệu lại có 

cấu thành rẻ và dễ dàng triển khai mô hình rộng. Đáp ứng với yêu cầu 

trên, Thiết bị máy tính nhúng Raspberry PI model 4 có khả năng xủ lý 

dữ liệu giá thành rẻ và lại có thiết kể nhỏ gọn có khả năng kết hợp IOT 

rất phù hợp với việc triển khai với quy mô từ nhỏ tới lớn. 

Nếu được đưa vào thực tiễn, đây thực sự là giải pháp thiết thực 

giúp người chăn nuôi ong có thể giám sát được tình hình sức khỏe của 

đàn ong giúp tăng năng suất mật và chất lượng. Việc có thể ứng dụng 

mô hình học máy nhận diện ảnh vào máy tính nhúng Raspberry PI 4 

giúp việc phát hiện và giám sát trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí và 

có thể triên khai trên quy mô lớn góp phần đảm bảo chất lượng và số 

lượng mật ong. 

30  Đại học 
Phát triển ứng dụng 

web với NodeJS 

Phạm Văn 

Đăng 

ThS. Nguyễn 

Văn Hoàng 

Tìm hiểu và xây dựng được một website bán điện thoại áp dụng được 

vào trong thực tế. Hiện nay có rất nhiều nhóm dự án, công ty cũng 

đang nghiên cứu về mảng này. Với mong muốn tạo ra 1 website trở 



thành một nơi cung cấp các thiết bị điện thoại giúp cho mọi người có 

thể tham khảo giá cả, cấu hình điện thoại, và hỗ trợ mua trực tuyến 

khi dịch bệnh đang bùng phát mạnh 

31  Đại học 
Xây dựng website sử 

dụng Nodejs 
Bùi Ngọc  Thi 

ThS. Phạm Thị 

Lan Anh 

Với những vấn đề nêu trên, “Xây dựng website sử dụng MERN 

framework” là một đề tài nhằm muc̣ đićh làm môṭ bô ̣khung ứng 

duṇg, khi phát triển ứng duṇg mới thi ̀dưạ vào đó để phát triển tiếp 

các chức năng, không cần giải quyết những vấn đề về quản lý người 

dùng, phân quyền, tổ chức menu/navigation. Môṭ số vấn đề về báo lỗi 

cũng đươc̣ chuẩn hóa và tićh hơp̣ sẵn 

Với công nghệ phát triển như ngày nay việc áp dụng môṭ MERN 

Framework sẽ là kết hợp hoàn chỉnh để phát triển một website hoàn 

chỉnh. Người phát triển chi ̉cần tâp̣ trung vào phát triển chức năng 

nghiêp̣ vu ̣dưạ theo chuẩn, khi hoàn thành chi ̉cần câp̣ nhâṭ vào cơ sở 

dữ liêụ và từ đó đưa ra những thông tin đầy đủ và chính xác nhất về 

cách hoaṭ đôṇg của trang web. 

32  Đại học 

Xây dựng và phát 

triển website bán mỹ 

phẩm 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

TS. Phạm 

Quang Dũng 

- Nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu MySQL và framework Laravel. 

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ bán hàng. 

- Thiết kế và xây dựng một website giới thiệu và bán hàng 

online cho các mặt hàng mỹ phẩm. 

33  Đại học 

Xây dựng website 

bán quần áo, giầy 

dép 

Vũ Văn Điệp 
TS. Phạm 

Quang Dũng 

- Nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu MySQL và framework Laravel. 

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ bán hàng. 

- Thiết kế và xây dựng một website giới thiệu và bán hàng 

online cho các mặt hàng quần áo, giầy dép 

34  Đại học 

Kiểm thử ứng dụng 

game trên thiết bị di 

động 

Huy Thị Thu  

Hương 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Đề tài tìm hiểu cơ sở lý thuyết về kiểm thử nói chung và kiểm 

thử ứng dụng game trên thiết bị di động nói riêng cũng như cách triển 

khai công cụ kiểm thử phần mềm tự động để giảm nhân lực kiểm thử 

và đảm bảo chất lượng phần mềm hơn với công việc kiểm thử bằng tay.  

Xây dựng kịch bản để kiểm thử ứng dụng game trên thiết bị di 

động. 



35  Đại học 

Tìm hiểu thuật toán 

K-Means và ứng 

dụng 

Dương Bích 

Thủy 

ThS. Nguyễn 

Xuân Thảo 

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là vận dụng lý thuyết về thuật 

toán K-Means và phân khúc thị trường, thông qua ngôn ngữ lập trình 

Python để phân nhóm các đối tượng mặt hàng bán buôn dựa trên chi 

tiêu hàng năm cho các danh mục sản phẩm, qua đó xác định phân 

đoạn thị trường nào là mục tiêu, giải pháp marketing nào cần ưu tiên 

cho nhà quản lý để thúc đẩy doanh số bán hàng. 

36  Đại học 

Xây dựng web quản 

lý nguồn thức ăn 

chăn nuôi 

Lê Khánh Duy 
Phạm Quang 

Dũng 

Xây dựng website “quản lý nguồn thức ăn chăn nuôi” tập trung vào xây 

dựng phần mềm quản lý mảng thức ăn chăn nuôi trong nôn nghiệp. 

Giao diện dễ sử dụng cho người dùng. Đồng thời trang web cũng sẽ 

cung cấp thông tin chính xác, cấp thiết để phục vụ nhu cầu thông tin 

cho người dùng khi truy cập vào website. 

 

 Đại học 

Tìm hiểu và xây 

dựng website tìm 

kiếm việc làm 

Nguyễn 

Hương Giang 

Phạm Thị Lan 

Anh 

Xây dựng website tin tức để cập nhập thông tin hàng ngày về việc làm 

Hoàn thiện website và đưa vào sử dụng thực tế. 

Website dễ truy cập, dễ tra cứu và tìm kiếm thông tin. 

Mọi quy trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. 

 

37  Đại học 
Xây dựng phần mềm 

quản lý thư viện 

Phạm Thu 

Giang 

Trần Thị Thu 

Huyền 

Xây dựng website tin tức để cập nhập thông tin về quản lý sách thư 

viện. 

Hoàn thiện website và đưa vào sử dụng thực tế. 

Website dễ truy cập, dễ tra cứu và tìm kiếm thông tin. 

Mọi quy trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. 

 

38  Đại học 

Xây dựng phần mềm 

quản lý nội bộ trực 

tuyến 

Dương Nhật 

Hoàng 
Lê Thị Nhung 

Xây dựng phần mềm quản lý nội bộ trực tuyến. Hoàn thiện website và 

đưa vào sử dụng thực tế. 



Website dễ truy cập, dễ tra cứu và tìm kiếm thông tin. 

Mọi quy trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. 

 

39  Đại học 
Xây dựng website 

bán đồ nội thất 

Đào Trung 

Kiên 

Nguyễn Văn 

Hoàng 

Webstie Quản lý bán đồ nội thất phải đáp ứng đầy đủ chức 

năng của những cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ. Khắc phục 

được các nhược điểm của phương pháp quản lý truyền thống 

như: 

- Quản lý bằng sổ sách ,nhân viên phải ghi chép tay nhiều do đó dẫn 

đến tình trạng nhầm lẫn. 

- Khi kiểm kê, phải đi kiểm tra từng sản phẩm theo từng loại sản phẩm. 

Trong quá trình ghi chép,  kiểm kê có thể sai lệch . 

Chỉ có thể bán cho khách hàng ở phạm vi hẹp 

40  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

Winform quản lý 

Cửa hàng kinh 

doanh trên Shopee 

Phạm Trung 

Kiên 

Phan Trọng 

Tiến 

Xây dựng ứng dụng Winform quản lý Cửa hàng kinh doanh trên 

Shopee . Hoàn thiện website và đưa vào sử dụng thực tế. 

Website dễ truy cập, dễ tra cứu và tìm kiếm thông tin. 

Mọi quy trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. 

 

41  Đại học 

Xây dưṇg website 

bán quần áo thời 

trang 

Trần Thị Lan Vũ Thi ̣ Lưu 
Tìm hiểu về PHP và Xây dựng website bán hàng thời trang cho cửa 

hàng thời trang quần áo. 

42  Đại học 

Tìm hiểu về kiểm 

thử phần mềm và 

ứng dụng 

Trình Minh 

Long 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Đề tài tìm hiểu mô hình ra quyết định đa tiêu chí mờ Pythagorean và 

ứng dụng vào một số bài toán. 

 



43  Đại học 
Tìm hiểu về công 

nghệ ảo hóa Docker 

Mai Thị 

Phương 
Vũ Thị Lưu 

Để thực hiện mục đích ý tưởng nêu ra cần nghiên cứu và tiến hành 

triển khai các nội dung như sau: 

Hiểu rõ về bài toán đa quyết định đa tiêu chí. 

Hiểu rõ các lý thuyết cơ bản về tập mờ và ứng dụng trong việc quyết 

định đa tiêu chí. 

Hiểu và vận dụng mô hình SAW trong các bài toán ra quyết định đa 

tiêu chí. 

Ứng dụng mô hình vào một số bài toán trong nông nghiệp. 

Xây dựng chương trình Demo. 

 

44  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho shop 

quần áo nam Style 

Men 986  

Lê Khánh Duy Lê Thị Nhung 
Tìm hiểu về PHP và Xây dựng website bán hàng thời trang cho shop 

quần áo nam Style Men 986 

45  Đại học 
Xây dựng website 

bán giày 

Nguyễn 

Hương Giang 
Vũ Thị Lưu Tìm hiểu về PHP và Xây dựng website bán giầy 

46  Đại học 
Phát triển API của 

website thời trang 

Phạm Thu 

Giang 
Hoàng Thị Hà 

Nghiên cứu áp dụng công nghệ để xây dựng một nền tảng thương mại 

điện tử chuyên Drop Shipping, tạo Website bán hàng thương mại điện 

tử thông qua nền tảng chi phép dropship, kết nối và hỗ trợ đơn vị sản 

xuất với người bán hàng để hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể 

xuất khẩu tới khách hàng quốc tế với chi phí nhỏ nhất, lợi nhuận cao 

nhất và tốc độ vận chuyển nhanh nhất bằng hệ thống API 

47  Đại học 

Tìm hiểu thuật toán 

CNN và ứng dụng 

nhận dạng hình ảnh 

Dương Nhật 

Hoàng 

Lê Thị Minh 

Thùy 

Đề tài khóa luận tốt nghiệp của em đưa ra nhằm được tiến hành với 

những mục đích cụ thể như sau: 



✓ Tìm hiểu và nắm vững lý thuyết về Phân tích và thiết 

kế hệ thống, các quy trình trong việc quản lý, xây dựng 

ứng dụng. 

✓ Tìm hiểu các kiến thức về lập trìn 

1 Ứng dụng Mobile và 1 Ứng dụng Windows, từ việc xây 

dựng giao diện client với XAML, C#, Json và thao tác 

với Xamarin Forms và Windows Forms trên Visual 

Studio và lưu trữ dữ liệu với Firebase 

48  Đại học 

Kiểm thử phần mềm 

với Junit test và ứng 

dụng 

Đào Trung 

Kiên 

Trần Trung 

Hiếu 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ xây dựng front-end: HTML, 

CSS, JS,.. các thư viện hỗ trợ khác và framework Laravel.  

49  Đại học 

Xây dựng website 

đặt vé xem phim cho 

Rạp Beta Cineplex 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
Đỗ Thị Nhâm 

Xây dựng website website đặt vé xem phim cho Rạp Beta Cineplex 

với đầy đủ chức năng nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới 

khách hàng, cho phép khách hàng đặt/mua hàng trực tuyến một cách 

nhanh chóng, tiện lợi, giúp giảm chi phí quản lý, bán hàng, tăng hiệu 

xuất kinh doanh. 

50  Đại học 
Xây dựng website 

bán đồ gia dụng 

Nguyễn Minh 

Bình 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Tìm hiểu công nghệ .Net và ứng dụng xây dựng thành công cổng thông 

tin đồ gia dụng 

Mục tiêu: 

- Nắm chắc được công nghệ chính đang xử dụng. 

- Hiểu cách làm việc nhóm để đưa ra một sản phẩm tốt, chất lượng. 

- Tìm hiểu các công nghệ hiện tại đang áp dụng để phát triển hệ 

thống. 



51  Đại học 

Xây dưṇg website 

cho tiêṃ hoa 

December De Fleur  

Nguyễn 

HữuCông 

Phạm Quang 

Dũng 

- Khảo sát và đặc tả yêu cầu bài toán 

- Sử dụng lý thuyết thiết kế hệ thống hướng đối tượng để thiết kế hệ 

thống cho bài toán 

- Hiểu được kiến trúc và hoạt động của mô hình MVC.  

- Sử dụng ngôn ngữ PHP, sử dụng framework Laravel cùng với các 

thư viện liên quan và kỹ năng lập trình web để xây dựng hệ thống  

 

52  Đại học 
Xây dựng hệ thống 

website bán laptop 
Vũ MinhĐức 

Phạm Thị Lan 

Anh 

- Nghiên cứu mô hình kiến trúc Microservice và các công cụ, thư viện 

hỗ trợ như: Java, Spring Boot, Zuul, Eureka, Ribbon 

- Ứng dụng mô hình kiến trúc Microservice để xây dựng ứng dụng 

đăng tin thuê nhà 

53  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

lưu trữ báo cáo thực 

tập chuyên ngành và 

khóa luận tốt nghiệp   

Nguyễn Như 

Hiếu 

Ngô Công 

Thắng 

- Thu thập dữ liệu, hình ảnh về bệnh trên gà từ nhiều nguồn: từ tư liệu, 

các chuyên gia nghiên cứu về dịch bệnh trên vật nuôi. 

- Xây dựng cổng thông tin về các loại bệnh xuất hiện trên gà, dự kiến 

bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu với 300 hình ảnh các loại bệnh. 

- Chuyển giao ứng dụng cho người dùng có nhu cầu, các cán  bộ cơ sở, 

người chăn nuôi có thể tra cứu thông tin. 

 

54  Đại học 

Xây Dựng ứng Dụng 

web quản Trị nhân 

lực 

Trần Minh 

Hiếu 
Vũ Thị Lưu 

Xây dựng website “Trao đổi thông tin” tập trung vào mảng bệnh lí cây 

trồng nông nghiệp. Giao diện dễ sử dụng cho người dùng. Đồng thời 

trang web cũng sẽ cung cấp thông tin chính xác, cấp thiết để phục vụ 

nhu cầu thông tin cho người dùng khi truy cập vào website. 

 

55  Đại học 
Xây dựng ứng dụng 

WinForm quản lý 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Phan Trọng 

Tiến 

Mục tiêu phát triển một website đặt phòng khách sạn cho những 

khách du lịch. Đặt phòng trực tuyến mang lại lợi ích không nhỏ, đồng 



Cửa hàng bán gấu 

bông 

thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi lựa chọn khách sạn, 

dịch vụ với điều kiện và lợi ích tốt nhất. 

 

56  Đại học 

Xây dựng webisite 

với Nodejs và 

MongoDb 

Nguyễn Quốc 

Khánh 

Nguyễn Văn 

Hoàng 

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ xây dựng front-end: Javascript 

và các thư viện hỗ trợ ReactJS và Material UI.  Ứng dụng vào xây dựng 

website đặt và cho thuê homestay. 

Mục tiêu cụ thể như sau: 

- Tìm hiểu về ReactJS 

- Tìm hiểu về Material UI 

- Nghiên cứu, xây dựng nghiệp vụ cho hệ thống đặt và cho thuê 

homstay 

- Ứng dụng xây dựng hệ thống với các chức năng cơ bản cho 

việc tìm kiếm và đặt, cho thuê homstay. 

 

57  Đại học 

Xây dựng website 

bán nội thất phòng 

tắm cho Công ty 

TNHH tư vấn xây 

dựng Anh Vũ 

Trần Quốc 

Khánh 
Vũ Thị Lưu 

Xây dựng website tin tức để cập nhập thông tin hàng ngày về khoa học 

– công nghệ. 

Hoàn thiện website và đưa vào sử dụng thực tế. 

Website dễ truy cập, dễ tra cứu và tìm kiếm thông tin. 

Mọi quy trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. 

 

58  Đại học 

Tìm hiểu về ZK 

framework và xây 

dựng website quản 

lý công việc cho 

giảng viên. 

Phạm Ngọc 

Kiên 

Trần Trung 

Hiếu 

Webstie Quản lý bán thiết bị điện tử phải đáp ứng đầy đủ 

chức năng của những cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ. Khắc 



phục được các nhược điểm của phương pháp quản lý truyền 

thống như: 

- Quản lý bằng sổ sách ,nhân viên phải ghi chép tay nhiều do đó dẫn 

đến tình trạng nhầm lẫn. 

- Khi kiểm kê, phải đi kiểm tra từng sản phẩm theo từng loại sản phẩm. 

Trong quá trình ghi chép,  kiểm kê có thể sai lệch . 

Chỉ có thể bán cho khách hàng ở phạm vi hẹp và phải tới tận cửa hàng 

59  Đại học 

Xây dựng website 

quản lý học sinh 

trường THPT Thuận 

Thành số 1 

Nguyễn Đăng 

Mạnh 

Lê Thị Minh 

Thùy 

Đề tài khóa luận tốt nghiệp của em đưa ra nhằm được tiến hành với 

những mục đích cụ thể như sau: 

✓ Tìm hiểu và nắm vững lý thuyết về Phân tích và thiết 

kế hệ thống, các quy trình trong việc quản lý, xây dựng 

ứng dụng. 

✓ Tìm hiểu các kiến thức về lập trìn 

1 Ứng dụng Mobile và 1 Ứng dụng Windows, từ việc xây 

dựng giao diện client với XAML, C#, Json và thao tác 

với Xamarin Forms và Windows Forms trên Visual 

Studio và lưu trữ dữ liệu với Firebase 

60  Đại học 
Tìm hiểu Reactjs và 

ứng dụng 

Trần Mạnh 

Quân 
Vũ Thị Lưu 

Tìm hiểu rõ hơn về ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MySQL và framework laravel. 

Xây dựng được website nhằm mục đích giới thiệu, kinh doanh các mặt 



hàng online cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam . 

 

61  Đại học 

Xây dưṇg website 

bán hàng cho Cửa 

hàng Alolaptop 

Nguyễn Hữu 

Tiến 
Trần Vũ Hà 

Nghiên cứu được cách thức phân bổ đề tài cho sinh viên và tim̀ ra giải 

thuâṭ điṇh hướng cho sinh viên, từ đó có thể áp dụng đề tài vào các 

trường hợp thực tế. 

 

62  Đại học 
Xây dựng ứng dụng 

web bán sách online 

Quản Hà 

Trung 
Hoàng Thị Hà 

Đề tài tìm hiểu mô hình ra quyết định đa tiêu chí mờ Pythagorean và 

ứng dụng vào một số bài toán. 

 

63  Đại học 
Thiết kế website bán 

rau củ quả 

Quách Thùy 

Dương 

Nguyễn Thị 

Huyền 

Để thực hiện mục đích ý tưởng nêu ra cần nghiên cứu và tiến hành 

triển khai các nội dung như sau: 

Hiểu rõ về bài toán đa quyết định đa tiêu chí. 

Hiểu rõ các lý thuyết cơ bản về tập mờ và ứng dụng trong việc quyết 

định đa tiêu chí. 

Hiểu và vận dụng mô hình SAW trong các bài toán ra quyết định đa 

tiêu chí. 

Ứng dụng mô hình vào một số bài toán trong nông nghiệp. 

Xây dựng chương trình Demo. 

 

64  Đại học 
Xây dựng website 

giới thiệu việc làm 

Nguyễn Thị 

Hạnh 
Lê Thị Nhung 

Xây dựng Website bán chăn ga gối đệm, đối tượng là Nhà phân phối 

DEMVIP.VN bán hàng đến người tiêu dùng một cách dễ dàng và thuận 

lợi hơn, như  tra cứu thông tin sản phẩm, xem các sản phẩm được giảm 

giá, chương trình khuyến mại, kiểm tra hàng chính hãng, khi khách 

hàng cần thì có thể liên hệ trực tiếp về trang web để được tư vấn. Bên 



cạnh đó Website còn hỗ trợ trong việc đặt hàng, thanh toán một cách 

thuận lợi và cập nhật thông tin về những sản phẩm hiện có và sắp ra 

mắt trên thị trường một cách nhanh nhất, đem lại sự hài lòng cao nhất 

từ phía khách hàng. 

 

65  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý nhân sự 

cho Công ty TNHH 

An Bảo  

Nguyễn Khánh 

Hưng 
Đỗ Thị Nhâm  

Nghiên cứu áp dụng công nghệ để xây dựng một nền tảng thương mại 

điện tử chuyên Drop Shipping, tạo Website bán hàng thương mại điện 

tử thông qua nền tảng chi phép dropship, kết nối và hỗ trợ đơn vị sản 

xuất với người bán hàng để hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể 

xuất khẩu tới khách hàng quốc tế với chi phí nhỏ nhất, lợi nhuận cao 

nhất và tốc độ vận chuyển nhanh nhất bằng hệ thống API 

 

66  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng cho trung 

tâm vàng bạc đá quý 

Kim Long 

Phan Tấn 

Hưng 
Đỗ Thị Nhâm 

Tìm hiểu Framework Laravel và ứng dụng xây dựng thành dựng 

Website bán các mặt hàng nông sản. 

 

67  Đại học 
Xây dựng và phát 

triển website tin tức 

Hoàng Đức 

Kiên 

Nguyễn Văn 

Hoàng 

Hiểu cách hoạt động của module bảo mật trong Spring framework là 

Spring Security và cách nó chống lại các hình thức tấn công website. 

Từ đó áp dụng Spring Security vào website thương mại điện tử 

68  Đại học 

Xây dựng website 

giới thiệu và quản lý 

giao dịch bất động 

sản 

Hà Nguyễn Tú 

Ly 

Trần Thị Thu 

Huyền 

Tìm hiểu về PHP và Xây dựng website bán hàng thời trang cho cửa 

hàng Dino Store 

69  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

web mạng xã hội 

Fitagram 

Đỗ Hữu Minh 
Phạm Thị Lan 

Anh 

Tìm hiểu về PHP và Xây dựng website bán thiết bị điện cho Công Ty 

TNHH Đầu Tư Phát Triển Focus Việt Nam 

70  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

lưu trữ báo cáo thực 

tập chuyên ngành và 

khóa luận tốt nghiệp   

Ngô Hoàng 

Nam 

Ngô Công 

Thắng 

Tìm hiểu về thương mại điện tử và Xây dụng chương trình quản lí bán 

hàng online cho cửa hàng phụ kiện Minh Mai 



71  Đại học 

Tìm hiểu về Cypress 

và Cucumber trong 

kiểm thử tự động kết 

hợp vào ứng dụng 

thực tế 

Trần Thị Lệ 

Thu 

Phan Trọng 

Tiến 

Tìm hiểu và Nghiên cứu về các thuật toán phân lớp đa nhãn và ứng 

dụng phân loại tin nhắn SMS 

72  Đại học 

Tìm hiểu về kiểm 

thử tích hợp, công cụ 

kiểm thử tự động 

Robot và ứng dụng 

Nguyễn Thị 

Kim Tiến 

Trần Trung 

Hiếu 

Tìm hiểu về PHP, xây dựng và phát triển website trưng bày đồ án 

môn học 

73  Đại học 

Tìm hiểu về kiểm 

thử bảo mật Web và 

ứng dụng 

Lê Thị Trang 
Trần Trung 

Hiếu 
Tìm hiểu về PHP, xây dựng website bán mỹ phẩm 

74  Đại học 

Nghiên cứu ứng 

dụng mạng Neuron 

tích chập nhiều tầng 

trong phát hiện đối 

tượng trong ảnh 

Đỗ Minh Trứ 
Nguyễn Thị 

Thủy 
Tìm hiểu về Laravel và ứng dụng xây dựng website bán sách 

75  Đại học 

Xây dựng hệ thống 

phân tích dữ liệu trên 

nền tảng đám mây 

Microsoft Azure 

Lê Viết Tùng 
Phạm Quang 

Dũng 

Tìm hiểu về thiết kế xây dựng web và Phát triển ứng dụng website 

quản lý tàu biển 

76  Đại học 

Tìm hiểu, phát triển 

và tích hợp 1 Carrier 

vào hệ thống giao 

vận của InXpress 

bằng ngôn ngữ PHP 

và Mavina 

Framework 

Trần Đăng 

Tuấn Việt 
Đỗ Thị Nhâm Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và ứng dụng vào kiểm thử website 

77  Đại học 

Xây dựng website 

bán điện thoại cho 

Cửa hàng Tuấn 

Mobile 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

ThS. Lê Thị 

Nhung 

Xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động với C# và Framework 

Xamarin 



78  Đại học 

Xây dựng website 

bán hàng linh kiện 

điện tử cho Xgear 

Gaming 

Nguyễn Hồng 

Đăng 

ThS. Lê Thị 

Minh Thùy 
Xây dựng website quản lý tàu biển, phân hệ phát hiện va chạm  

79  Đại học 

Xây dựng chương 

trình luyện thi TOIC 

trực tuyến 

Nguyễn Viết 

Đồng 

ThS. Đỗ Thị 

Nhâm 
Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm và ứng dụng bảo mật website 

80  Đại học 

Phát triển ứng dụng 

quản lý Hoá Chất 

với MERN 

Lê Ngọc Hà 
ThS. Nguyễn 

Văn Hoàng 

Nghiên cứu lý thuyết và các công cụ hỗ trợ như: C#,  

JavaScript, Bootstrap, Laravel Framework, PHP,... 

Khảo sát, thu thập yêu cầu và phân tích yêu cầu 

Tham khảo các hệ thống tương tự. 

Thiết kế, chuẩn hóa CSDL. 

Viết chương trình  

Kiểm thử, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống. 

 

81  Đại học 

Xây dựng ứng dụng 

làm việc cộng tác sử 

dụng tài liệu 

WebRTC 

Đăṇg Minh 

Hải 

ThS. Nguyễn 

Văn Hoàng 

Tìm hiểu các công cụ thiết kế, xây dựng website, thiết kế cơ sở dữ 

liệu hệ thống, Boostrap, Laravel 

82  Đại học 

Xây dựng chương 

trình quản lý bán 

hàng online cho Cửa 

hàng máy tính Liin-

shop 

Trần Thị Hằng 
ThS. Đỗ Thị 

Nhâm 

-  Đề tài đươc̣ đăṭ ra và thưc̣ hiêṇ nhằm đaṭ đươc̣ các muc̣ đićh: 

       + Xây dựng một website bán bánh kem đáp ứng nhu cầu mua bán 

của khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. 



       + Cung cấp cho người dùng giao diện thân thiện, giúp người dùng 

có thể dễ dàng tìm kiếm, mua bán. 

       + Vận dụng  các công nghệ, kỹ năng được học trên trường cũng 

như ở cơ sở thực tập để thiết kế Website bán bánh kem. 

 

83  Đại học 

Tìm hiểu mạng học 

sâu ứng dụng cho 

phân vùng ảnh y tế 

Hoàng Thị 

Hoà 

PGS TS. 

Nguyễn Thị 

Thuỷ 

- Kiến thức về ngôn ngữ lập trình HTML, PHP, C# , JavaScript,... 

- Phần mềm khi hoàn thành phải đảm bảo tính thẩm mỹ, có giao diện 

tối ưu sử dụng, thực hiện tốt công việc là quản lý trường mầm non. 

 

84  Đại học 

Kiểm thử ứng dụng 

trên nền web bằng 

công cụ Selenium 

Vũ Khánh 

Huyền 

ThS. Hoàng 

Thị Hà 

Nghiên cứu một số hệ thống E-learning hỗ trợ chuẩn SCORM và xây 

dựng thử nghiệm bài giảng 

85  Đại học 
Xây dựng website 

mạng xã hội 

Nguyễn Đình 

Khiển 

ThS. Lê Thị 

Nhung 

Nghiên cứu, tìm hiểu một số thuật toán xử lý số liệu thiếu cho chuỗi 

dữ liệu thời gian một chiều.  

86  Đại học 

Xây dựng phần mềm 

trực tuyến hỗ trợ 

công tác chống dịch 

Covid-19 

Nguyễn Viết 

Lộc 

ThS. Lê Thị 

Minh Thùy 

- Xây dựng chương trình ứng phần mềm trực tuyến hỗ trợ công tác 

chống dịch Covid-19. 

- Giúp bệnh viện, khu quản lý dân cư có thể quản lý linh hoạt, tiết 

kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý. 

87  Đại học 

Sử dụng MERN 

Stack xây dựng ứng 

dụng website thương 

mại điện tử kinh 

doanh các sản phẩm 

kĩ thuật số 

Đặng Quang 

Tiến 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Tìm hiểu công nghệ MERN Stack và ứng dụng xây dựng thành công 

cổng thông tin thể thao văn hóa và du lịch 

Mục tiêu: 

- Nắm chắc được công nghệ chính đang xử dụng. 

- Hiểu cách làm việc nhóm để đưa ra một sản phẩm tốt, chất lượng. 

- Tìm hiểu các công nghệ hiện tại đang áp dụng để phát triển hệ 

thống. 

 



88  Đại học 
Phát triẻ̂n ứng duṇg 

web quản lý dư ̣án 
Trần Đình Cừ 

ThS. Nguyễn 

Văn Hoàng 

Xây dựng website tin tức để cập nhập thông tin hàng ngày về các dự 

án 

Hoàn thiện website và đưa vào sử dụng thực tế. 

Website dễ truy cập, dễ tra cứu và tìm kiếm thông tin. 

Mọi quy trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. 

 

89  Đại học 

Xây dựng website 

giới thiệu sản phẩm 

sơn Minh Phú và tối 

ưu SEO trên website 

sử dụng WordPress 

Đặng Gia Đức 
ThS. Phan 

Trọng Tiến 

Tìm hiểu và xây dựng được một website website giới thiệu sản phẩm sơn 

Minh Phú và tối ưu SEO trên website sử dụng WordPress áp dụng được 

vào trong thực tế. Hiện nay có rất nhiều nhóm dự án, công ty cũng đang 

nghiên cứu về mảng này. Với mong muốn tạo ra 1 website trở thành một 

nơi cung cấp các thiết bị laptop giúp cho mọi người có thể tham khảo giá 

cả, cấu hình laptop, và hỗ trợ mua trực tuyến khi dịch bệnh đang bùng 

phát mạnh.  

Áp dụng các công nghệ đã tìm hiểu xây dựng ứng dụng. 

Sử dụng PHP/Laravel, Vuejs, MonggoDB 

90  Đại học 

Xây dựng phần mềm 

quản lý cửa hàng mỹ 

phẩm 

Lê Thi ̣ Thu Hà 
ThS. Trần Thi ̣ 

Thu Huyền 

Tìm hiểu công nghệ .Net và ứng dụng xây dựng Xây dựng phần quản 

lý cửa hàng mỹ phẩm sẽ giúp cửa hàng dễ dàng hơn trong việc bán 

hàng cũng như quản lý các sản phẩm, hóa đơn, doanh thu một cách 

nhanh chóng và chính xác. Giúp bỏ qua các công đoạn viết tay như 

viết hóa đơn, báo cáo bán hàng 

91  Đại học 
Xây dựng website 

bán thực phẩm sạch 

Nguyễn Thị 

Thúy Hiền 

ThS.Trần Thị 

Thu Huyền 

Tìm hiểu Framework Laravel và ứng dụng Xây dựng phần mềm quản 

lý bán hàng thực phẩm sạch. 

Phía Back-End: Sử dụng ngôn ngữ PHP, framework Laravel, Ajax, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. 

Phía Front-End: Sử dụng ngôn ngữ: HTML, CSS, thư viện Bootstrap. 

92  Đại học 
Xây dựng website 

bán giày 
Lê Quang Kiên 

ThS. Lê Thị 

Nhung 

Tìm hiểu Framework Laravel và ứng dụng Xây dựng phần mềm quản 

lý bán giày dép 

Phía Back-End: Sử dụng ngôn ngữ PHP, framework Laravel, Ajax, hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. 

Phía Front-End: Sử dụng ngôn ngữ: HTML, CSS, thư viện Bootstrap. 



93  Đại học 

Xây dựng web quản 

lý trung tâm tìm và 

giới thiệu việc làm 

Lê Văn Luân 
ThS. Nguyễn 

Thi ̣ Huyền 

Tìm hiểu và xây dựng được một website quản lý trung tâm tìm và giới 

thiệu việc làm áp dụng được vào thực tế. Xây dựng ứng dụng giúp 

người tìm việc có thể dễ dàng tìm được việc thông qua các kênh 

website tìm kiếm việc làm chính xác và nhanh gọn, dễ dàng. 

94  Đại học 

Thiết kế mạng doanh 

nghiệp với các giải 

pháp an toàn bảo 

mật 

Nguyễn Hoài 

Nam 

TS. Phạm 

Quang Dũng 

Nghiên cứu hệ thống gợi ý: cách thức hoạt động, mô hình, các 

phương pháp, tầm quan trọng của hệ gợi ý. 

•Lựa chọn, nghiên cứu và cài đặt phương pháp gợi ý phù hợp cho bài 

toán đặt ra: xây dựng hệ gợi ý giúp doanh nghiệp có mạng lưới mạng 

ổn định, an toàn, an ninh mạng đảm bảo 

 

95  Đại học 

Xây dựng website 

quản lý bán quần áo 

online cho Cửa hàng 

Nam Fashion 

Tống Đức 

Nam 

ThS. Lê Thị 

Minh Thùy 

- Nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu MySQL và framework Laravel. 

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ bán hàng. 
Thiết kế và xây dựng một website giới thiệu và bán hàng online cho 

các mặt hàng quần áo. 

96  Đại học 

Xây dựng forum cho 

sinh viên Khoa 

CNTT 

Hoàng Minh 

Quang 

ThS. Trần 

Trung Hiếu 

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là vận dụng lý thuyết về thuật 

toán K-Means  

97  Đại học 

Xây dưṇg ứng duṇg 

bán hàng cho shop 

thời trang bằng 

React Native 

Trần Văn 

Thưởng 

ThS. Trần Thi ̣ 

Thu Huyền 

Xây dựng ứng duṇg bán hàng cho shop thời trang bằng React Native. 

Hoàn thiện website và đưa vào sử dụng thực tế. 

Website dễ truy cập, dễ tra cứu và tìm kiếm thông tin. 

Mọi quy trình diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. 

 

98  Đại học 

Xây dựng website 

chia sẻ đọc truyện 

online 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

ThS. Phạm Thị 

Lan Anh 

Xây dựng một website dành cho các bạn yêu thích và có niềm đam 

mê với đọc truyện onlỉne. gips người đọc có thể tìm được các truyện 

pnline nhanh gọn và có hệ thống. Giúp cho các bạn có khả năng làm 

chủ được một ngôn ngữ và áp dụng được trong đời sống thực tế. 

Mang lại những điều tích cực và xu hướng cải thiện chất lượng kiến 

thức của mọi người 

* KHOA CƠ ĐIỆN 



TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Đại học 

Nghiên cứu tính toán, thiết 

kế một số bộ phận chính 

máy sấy đối lưu có hồi lưu 

kết hợp năng lượng mặt 

trời trong quy trình sản 

xuất thức ăn nuôi giun (3 

trong 1) năng xuất 1 tấn/h 

Nguyễn 

Hoàng Anh 

Nguyễn 

Thanh Hải 

- Nghiên cứu tổng quan về chất thải trong chăn nuôi và phương 

pháp xử lý; 

- Nghiên cứu tổng quan về thức ăn nuôi giun và thiết bị chế biến 

thức ăn nuôi giun; 

- Tổng quan về phương pháp sấy năng lượng bức xạ mặt trời, sấy 

đối lưu có hồi lưu. 

- Sơ lược về kỹ thuật sấy và các phương pháp sấy. 

- Một số công thức cơ bản trong tính toán thiết bị sấy. 

- Nghiên cứu tính toán, thiết kế một số bộ phận chính máy sấy đối 

lưu có hồi lưu kết hợp năng lượng bức xạ mặt trời. 

- Nghiên cứu, tính toán nhiệt cho hệ thống sấy và chọn thiết bị. 

2 Đại học 

Thiết kế, chế tạo máy 

khuấy trộn một trục năng 

suất 30 lít/mẻ phục vụ sản 

xuất tinh bột từ cây công 

nghiệp bằng công nghệ sấy 

phun. 

Bùi Văn Minh 
Hoàng Xuân 

Anh 

- Nghiên cứu tổng quan; 

- Quy trình công nghệ và khuấy trộn trong sản xuất tinh bột; 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của khuấy trộn; 

- Các phương pháp xác định độ đồng nhất; 

- Cách lựa chọn cơ cấu khuấy; 

- Nghiên cứu sản xuất chế tạo; 

- Chế tạo thùng khuấy (phần riêng); 

- Chế tạo trục khuấy (phần riêng); 

- Chế tạo cánh khuấy (phần riêng); 

- Khảo nghiệm máy sau chế tạo. 

3 Đại học 

Nghiên cứu tính toán thiết 

kế bộ phận gieo của máy 

gieo sạ lúa kết hợp bón 

phân theo hàng (phần 1. 

mở đầu; phần 2. tổng quan 

tài liệu; phần 3. đối tượng 

và phương pháp nghiên 

cứu) 

Phạm Duy 

Linh 

Nguyễn 

Thanh Hải 

- Tìm hiểu nguồn gốc cây lúa trồng châu á và ở việt nam 

- Vai trò của cây lúa đối với con người ở việt nam 

- Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới và trong nước. 

- Đánh giá, lựa chọn phương pháp gieo trồng. 

- Tình hình nghiên cứu sử dụng một số trang thiết bị gieo sạ trong 

nước và trên thế giới. 

4- Đánh giá, lựa chọn phương pháp gieo sạ và đưa ra phương án 

thiết kế máy 

- Nêu ra đối tượng nghiên cứu 



- Vẽ bản vẽ các chi tiết và máy cần chế tạo 

- Nêu nguyên lý cấu tạo và nguyên lý làm việc của từng bộ phận 

trong hệ thống gieo hạt 

4 Đại học 

Nghiên cứu tính toán thiết 

kế bộ phận gieo của máy 

gieo sạ lúa kết hợp bón 

phân theo hàng (phần 4. 

tính toán thiết kế các thông 

số cơ bản của bộ phận gieo 

sạ, phần 5. tổ chức thực 

nghiệm bộ phận gieo sạ 

trên máy gieo sạ lúa kết 

hợp bón phân theo hàng có 

sự trợ giúp của khí nén) 

Hà Văn Đạt 
Nguyễn 

Thanh Hải 

- Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo bộ phận gieo sạ 

- Thực nghiệm bộ phận gieo sạ trên máy gieo sạ lúa kết hợp bón 

phân theo hàng có sự trợ giúp của khí nén 

- Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, thiết bị trước khi tiến hành thực 

nghiệm 

- Tiến hành thực nghiệm theo đúng trình tự nội dung và kế hoạch 

- Phận tích, xử lý kết quả thực nghiệm chính xác, khoa học 

5 Đại học 

Nghiên cứu tính toán, thiết 

kế và chế tạo bộ phận bón 

phân của máy gieo sạ lúa 

kết hợp bón phân theo 

hàng. (Nghiên cứu và tính 

toán) 

 

Mai Văn 

Trường 

Nguyễn 

Thanh Hải 

- Tổng quan tài liệu 
- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 
- Tính toán thiết kế các thông số cơ bản của bộ phận bón phân. 

- Cơ sở tính toán thiết kế. 

- Tính toán lượng phân tương ứng. 
- Tính toán thông số thùng phân. 

- Tang dẫn động. 

- Nghiên cứu tính toán, thiết kế bộ phận phân phối phân. 
Nghiên cứu thực nghiệm. 

6 Đại học 

Thiết kế, chế tạo máy 

khuấy trộn hai trục năng 

suất 30 lít/mẻ phục vụ sản 

xuất tinh bột từ cây công 

nghiệp bằng công nghệ sấy 

phun. 

(phần 2 : đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu; 

phần 4 : kết quả nghiên 

cứu) 

Phạm Văn 

Thường 

Hoàng Xuân 

Anh 

- Nghiên cứu tổng quan về quy trình công nghệ và khuấy trộn 

trong sản xuất tinh bột; 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của khuấy trộn; 

- Các loại máy có trên thị trường 

- Cách lựa chọn cơ cấu khuấy; 

- Nghiên cứu sản xuất chế tạo; 

- Chế tạo khung đỡ động cơ (phần riêng); 

- Chế tạo trục khuấy (phần riêng); 

- Chế tạo cánh khuấy (phần riêng); 

- Khảo nghiệm máy sau chế tạo. 

- Bản vẽ máy và chi tiết các bộ phận máy 



7 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế thiết bị 

sấy sâm Đương quy sử 

dụng phối hợp công nghệ 

bơm nhiệt và bức xạ hồng 

ngoại (chương 1 và chương 

2 ) 

Hoàng Xuân 

Thắng 

Trần Như 

Khuyên 

- Tìm hiểu về sâm đương quy -quy trình sấy sâm đương quy; 

- Tình hình nghiên cứu về máy sấy bơm nhiệt và máy sấy bức xạ 

hồng ngoại -một số loại máy sấy bơm nhiệt và máy sấy bức xạ 

hồng ngoại; 

- Thiết kế tổng thể thiết bị sấy sâm đương quy kết hợp bức xạ 

hồng ngoại 

Mục đích và nhiệm vụ nhiên cứu của đề tài -cơ sở lý thuyết của 

quá trình sấy 

8 Đại học 

Thiết kế, chế tạo máy 

khuấy trộn một trục năng 

suất 30 lít/mẻ phục vụ sản 

xuất tinh bột từ cây công 

nghiệp bằng công nghệ sấy 

phun. 

Nguyễn Thế 

Dương 

Hoàng Xuân 

Anh 

- Nghiên cứu tổng quan; 

- Quy trình công nghệ và khuấy trộn trong sản xuất tinh bột; 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của khuấy trộn; 

- Các phương pháp xác định độ đồng nhất; 

- Cách lựa chọn cơ cấu khuấy; 

- Nghiên cứu sản xuất chế tạo; 

- Thiết kế thùng khuấy (phần riêng); 

- Thiết kế trục khuấy (phần riêng);  

- Thiết kế cánh khuấy (phần riêng); 

- Khảo nghiệm máy sau chế tạo. 

9 Đại học 

Thiết kế, chế tạo máy lọc 

ly tâm năng xuất phục vụ 

sản xuất tinh bột từ cây 

nông nghiệp bằng công 

nghệ sấy phun 

( Chương I: Tổng quan, 

Chương II: Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu, 

bản vẽ máy và các chi tiết ) 

Nguyễn Viết 

Phúc 

Hoàng Xuân 

Anh 

- Tìm hiểu về quy trình sản xuất tinh bột từ cây nông nghiệp bằng 

công nghệ sấy phun  

- Nghiên cứu về máy lọc ly tâm  

- Tìm hiểu một số máy lọc ly tâm  

- Nêu rõ mục đích, nội dung của đề tài  

- Chỉ ra đối tượng cần nghiên cứu  

- Chỉ ra phương pháp nghiên cứu  

- Thiết kế máy  

- Vẽ bản vẽ các chi tiết cần chế tạo 

10 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế thiết bị 

sấy sâm Đương quy sử 

dụng phối hợp công nghệ 

bơm nhiệt và bức xạ hồng 

Nguyễn Đức 

Sơn 

Trần Như 

Khuyên 

- Tính toán thiết kế buồng sấy - các thông số lựa chọn ban dầu; 

- Xác định các thông số cơ bản của quá trình sấy; 

- Tính toán quá trình sấy lý thuyết; 

- Tính toán quá trình sấy thực; 

- Tính toán bộ phận cấp nhiệt -tính toán và chọn quạt 



ngoại (chương 3 và chương 

4 ) 

11 Đại học 

Thiết kế, chế tạo máy 

khuấy trộn hai trục năng 

suất 30 lít/mẻ phục vụ sản 

xuất tinh bột từ cây công 

nghiệp bằng công nghệ sấy 

phun. 

(phần 3 :cơ sở lý thuyết 

quá trình khuấy trộn , phần 

4 : kết quả nghiên cứu 

Nguyễn 

Hoàng Hải 

Hoàng Xuân 

Anh 

- Nghiên cứu tổng quan quy trình công nghệ và khuấy trộn trong 

sản xuất tinh bột;  

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của khuấy trộn;  

- Cách lựa chọn cơ cấu khuấy; 

- Nghiên cứu sản xuất chế tạo; 

- Chế tạo thùng khuấy (phần riêng);  

- Chế tạo trục khuấy (phần riêng);  

- Chế tạo cánh khuấy (phần riêng); 

- Khảo nghiệm máy sau chế tạo. 

-xác định số liệu trong quá trình khuấy 

12 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế tính 

toán và phương án chế tạo 

bộ phận băng tải và bộ 

phận cắt/nghiền, trộn trong 

quy trình sản xuất thức ăn 

nuôi giun (3 trong 1) năng 

suất 1 tấn /h 

Đỗ Trọng 

Dương 

Nguyễn 

Thanh Hải 

- Tổng quan về cơ sở tính toán thiết kế hệ thống băng tải; 

- Nghiên cứu tính toán, thiết kế một số bộ phận chính của hệ thống 

băng tải; 

- Bản vẽ các chi tiết cần chết tạo; 

13 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế tính 

toán và phương án chế tạo 

bộ phận băng tải và bộ 

phận cắt/nghiền, trộn trong 

quy trình sản xuất thức ăn 

nuôi giun (3 trong 1) năng 

suất 1 tấn /h 

Nguyễn Xuân 

Hòa 

Nguyễn 

Thanh Hải 

- Nghiên cứu tổng quan về chất thải trong chăn nuôi và phương 

pháp xử lý; 

- Nghiên cứu tổng quan về chất thải chế biến thức ăn nuôi giun và 

thiết bị chế biến thức ăn nuôi giun hiện nay; 

- Tổng quan nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy chế 

biến thức ăn nuôi giun 3 trong 1; 

- Tổng quan về cở sở tính toán thiết kế máy cắt/nghiền trộn; 

- Nghiên cứu tính toán, thiết kế một số bộ phận chính bộ phận 

cắt/nghiền trộn; 

14 Đại học 

Nghiên cứu tính toán thiết 

kế bộ phận cấp phân của 

máy gieo sạ lúa kết hợp 

bón phân theo hàng, (phần 

1. mở đầu; phần 2. tổng 

Nguyễn Văn 

Hùng 

Nguyễn 

Thanh Hải 

- Tổng quan tài liêụ 

- Tình hình ngiên cứu và sử dụng phân bón chậm trên thế giới 

- Một số máy dúi phân trên thế giới 

- Tình hình cơ giới hóa bón phân trong trồng lúa tại Việt Nam 

- Nhu cầu cơ giới hóa bón phân viên nén 



quan tài liệu; phần 3. đối 

tượng và phương pháp 

nghiên cứu) 

- Một số yêu cầu kỹ thuật của máy bón phân viên nén 

- Đối tươṇg và phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Phương pháp nghiên cứu thưc̣ nghiêṃ 

- Bản ve ̃cải tiến chi tiết bô ̣phâṇ 

15 Đại học 

Thiết kế, chế tạo máy lọc 

ly tâm năng xuất phục vụ 

sản xuất tinh bột từ cây 

nông nghiệp bằng công 

nghệ sấy phun ( Chương 

III: Cơ sở lý thuyết của quá 

trình lọc ly tâm, Chương 

IV: Kết quả nghiên cứu) 

Nguyễn Văn 

Hoàn 

Hoàng Xuân 

Anh 

- Nêu khái niệm chung về quá trình lọc  

- Chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lọc  

- Tính toán vận tốc và năng xuất máy lọc ly tâm  

- Tính toán thiết kế một số bộ phận chính  

- Chế tạo một số bộ phận  

- Khảo nghiệm sản phẩm 

16 Đại học 

Thiết kế, chế tạo máy 

khuấy trộn hai trục năng 

suất 30 lít/mẻ phục vụ sản 

xuất tinh bột từ cây công 

nghiệp bằng công nghệ sấy 

phun. 

(phần 1: tổng quan, phần 4: 

kết quả nghiên cứu) 

Nguyễn Tiến 

Đạt 

Hoàng Xuân 

Anh 

- Nghiên cứu tổng quan về quy trình công nghệ và khuấy trộn 

trong sản xuất tinh bột; 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của khuấy trộn; 

- Các loại máy có trên thị trường 

- Cách lựa chọn cơ cấu khuấy; 

- Nghiên cứu sản xuất chế tạo; 

- Chế tạo khung đỡ động cơ (phần riêng); 

- Chế tạo trục khuấy ( phần riêng); 

- Chế tạo bánh răng truyền động (phần riêng); 

- Khảo nghiệm máy sau chế tạo. 

- Đo đạc và phân tích số liệu khảo nhiệm 

17 Đại học 

Tính toán, đánh giá và đề 

xuất một số biện pháp giảm 

tổn thất điện năng tại lộ 

375.E8.15 Điện lực Bình 

Giang – tỉnh Hải Dương. 

Lê Thị Hằng 
Nguyễn 

Xuân Trường 
Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao CLĐ lưới 35kV 

18 Đại học 

Thiết kế cải tạo lưới điện 

xã Cao Dương, huyện 

Thanh Oai, TP Hà Nội. 

Vũ Trung  

Thành 

Nguyễn 

Xuân Trường 
Thiết kế cung cấp điện khu dân cư nông thôn 



19 Đại học 

Thiết kế cải tạo lưới điện 

phường Lam Sơn, TP 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Nguyễn 

Quang Tuyền 

Nguyễn 

Xuân Trường 
Thiết kế cung cấp điện khu dân cư thành thị 

20 Đại học 

Thiết kế máy biến áp 3 pha 

ngâm dầu 250kVA 

35/0.4kV. 

Nguyễn Minh 

Khiêm 

Nguyễn 

Xuân Trường 
Tính toán, thiết kế MBA điện lực hạ áp 

21 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất phương án cải tạo lưới 

điện hạ áp thị trấn Văn 

Giang giai đoạn 2021-

2026. 

Lê Đức Hòa 
Nguyễn 

Xuân Trường 
Thiết kế cung cấp điện khu dân cư đô thị 

22 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao 

chất lượng điện lộ 472 

E23.4 Điện lực Yên 

Khánh. 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

Nguyễn 

Xuân Trường 
Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao CLĐ lưới 22kV 

23 Đại học 

Thiết kế cung cấp điện cho 

tòa nhà chung cư cao tầng 

kết hợp với dịch vụ thương 

mại Eco-Lake View Hoàng 

Mai – Hà Nội 

Hoàng Quang 

Hiểu 

Nguyễn 

Xuân Trường 
Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng đa chức năng 

24 Đại học 

Thiết kế cung cấp điện cho 

tòa nhà văn phòng kết hợp 

thương mại dịch vụ 

Happyland Việt Trì – Hà 

Nội 

Lê Thanh 

Thủy 

Nguyễn 

Xuân Trường 
Đang thực hiện 

25 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

lò hồ quang đến chất lượng 

điện năng 

Trần Thanh 

Hà 

Nguyễn 

Xuân Trường 
Đang thực hiện 

26 Đại học 

Thiết kế cung cấp điện cho 

tòa nhà chung cư M3, 

thành phố Hà Nội 

Trương Trọng 

Sơn 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Giới thiệu chung về tòa nhà, Tính toán phụ tải, Thiết kế cấp điện 

(trạm biến áp, lưới hạ áp) 



27 Đại học 

Thiết kế điện cho xí nghiệp 

sơn tĩnh điện- Công ty 

TNHH giải pháp công 

nghệ Cơ điện 

Nguyễn Phúc 

Xạ 

Nguyễn Thị 

Duyên Khảo sát xí nghiệp, Tính toán phụ tải, Thiết kế cấp điện (chiếu 

sáng, trạm biến áp, nối đất) 

28 Đại học 

Nghiên cứu tổng quan về 

thiết bị đo quan trắc môi 

trường trong nông nghiệp 

Ngô Thị 

Quyền 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Tổng quan về quan trắc môi trường, các thiết bị và phương pháp 

đo, các thiết bị quan trắc môi trường nông nghiệp 

29 Đại học 

Thiết kế cung cấp điện cho 

toà nhà Đào tạo và thực 

hành Khoa Cơ Điện - Học 

Viện Nông Nghiệp Việt 

Nam 

Nguyễn Văn 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Tổng quan về tòa nhà, tính toán phụ tải, thiết kế (thiết bị điện, 

chống sét nối đất) 

30 Đại học 

Thiết kế cải tạo lưới điện 

xã Ngọc Thiện, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

Hoàng Công 

Việt 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Hiện trạng lưới điện, tính toán phụ tải, phương án cải tạo, tính toán 

cấp điện 

31 Đại học 

Xây dựng mô hình bảo vệ 

thanh cái trạm biến áp 

220kV bằng rơle so lệch 

Nguyễn Thị 

Tâm Anh 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Đang thực hiện 

32 Đại học 

Thiết kế hệ thống điện cho 

tòa nhà công ty cổ phần 

phát triển thương mai dịch 

vụ và đầu tư Thăng Long 

Nguyễn Văn 

Hoàn 

Nguyễn Thị 

Duyên 

Đang thực hiện 

33 Đại học 

Xây dựng mô hình bảo vệ 

quá dòng đường dây kết 

hợp đóng nguồn dự trự 

Lê Anh Quan 
Nguyễn Thị 

Duyên 
Đang thực hiện 

34 Đại học 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

để pháp hiện và xác định 

số lá cây dưa chuột 

Trần Ngọc Ly 
Ngô Quang 

Ước 

Đề tại đã tổng quan về trí tuệ nhân tạo; ứng dụng thuật toán trí tuệ 

nhân tạo để phát hiện ra lá cây dưa chuột; đếm số lá cây, và đã 

thực nghiệm trên phần cứng rapberry pi 4 cho kết quả khả quan. 

35 Đại học 

Nghiên cứu phần mềm 

Ecodial và ứng dụng thiết 

kế hệ thống cung cấp điện 

cho tòa nhà Generalexim 

Lê Văn Thịnh 

Ngô Quang 

Ước 

Đề tài đã thiết kế cung cấp điện tòa nhà theo phương pháp truyền 

thống.Thiết kế theo phương pháp ứng dụng phần mềm Ecodial. So 

sánh và đánh giá giữa hai phương pháp thiết kế kế cung cấp điện 

tòa nhà. 



130 Nguyễn Đức Cảnh 

Hoàng Mai Hà Nội 

36 Đại học 

Ứng dụng thuật toán máy 

học SVM phát hiện triệu 

chứng thiếu Nitơ trên cây 

dưa chuột 

Lương Tiến 

Đạt 

Ngô Quang 

Ước 

Đề tài đã xây dựng được bộ dữ liệu lá dưa chuột bị thiếu Nitơ, từ 

đó áp dụng thuật toán SVM để phân loại những lá thiếu Nitơ và lá 

bình thường. Tác giả bước đầu cũng thực nghiệm trên phần cứng 

raspberry PI cho kết quả khả quan. 

37 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế hệ 

thống tự động phối trộn 

dinh dưỡng cho cây dưa 

chuột trồng thủy canh 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Ngô Quang 

Ước 

Tác giả đã xây thiết kế được hệ thống phối trộn dinh dưỡng cho 

cây dưa chuột trồng thủy canh. Hệ thống sử dụng các cảm biến 

pH, EC,  cảm biến mức, hệ thống bơm trộn và PLC để điều khiển. 

Hệ thống đã thử nghiệm cho kết quả đúng các thời kỳ dinh dưỡng 

khác nhau của cây dưa chuột. 

38 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế hệ 

thống cung cấp nước và 

khí CO2 cho cây dưa 

chuột 

Trần Xuân Sắc 

Ngô Quang 

Ước 

Đang thực hiện 

39 Đại học 

Nghiên cứu hệ thống cung 

cấp dinh dưỡng cho cây 

dưa chuột dựa vào thuật 

toán trí tuệ nhân tạo 

Lê Quang  

Minh 

Ngô Quang 

Ước 

Đang thực hiện 

40 Đại học 

Thiết kế chiếu sáng cho 

nhà máy tại Khu công nghệ 

cao Láng Hòa Lạc 

Nguyễn Văn  

Đức 

Ngô Quang 

Ước 

Đang thực hiện 

41 Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng 

PLCS7-1200 vào điều 

khiển hệ thống chiếu sáng 

trong nhà lưới. 

Nguyễn 

Quang Xứ 

 

Nguyễn Thị 

Huyền Thanh 

Đang thực hiện 

42 Đại học 

Ảnh hưởng của ánh sáng 

đèn Led đến sự phát triển 

của cây dưa chuột giống F1 

(VA118) trong nhà lưới 

vào mùa hè 

Đoàn Văn 

Dũng 

 

Nguyễn Thị 

Huyền Thanh 

Đang thực hiện 



43 Đại học 

Đánh giá và đề xuất biện 

pháp giảm tổn thất điện 

năng lưới 22kV lộ 

472E11.3 tại điện lực thành 

phố Thái Bình – Công ty 

điện lực Thái Bình 

Nguyễn Minh 

Đức 

Nguyễn Thị 

Huyền Thanh 

Tổng quan lưới điện thành phố Thái Bình; Các phương pháp tính 

toán tổn thất điện năng và khái quát về phần mềm Smart 

Simulator; Đánh giá điện năng lộ 472E11.3; Đề xuất giải pháp 

giảm tổn thất điện năng lộ 472E11.3 

44 Đại học 

Thiết kế bộ đèn Led thông 

minh dùng trồng rau trong 

nhà lưới có sử dụng bộ 

điều khiển không dây IoT 

Lê Cao Thiên 
Nguyễn Thị 

Huyền Thanh 

Tổng quan về điều khiển ánh sáng; Thiết kế bộ điều khiển thông 

minh điều khiển bộ đèn Led dùng trong nhà lưới; Thực nghiệm 

đánh giá kết quả 

45 Đại học 

Nghiên cứu tác động của 

ánh sáng đến cây dưa chuột 

giống Nhật 

Bùi Ngọc Đức 
Nguyễn Thị 

Huyền Thanh 

Vai trò của ánh sáng đối với cây trồng; Nghiên cứu quá trình sinh 

trưởng phát triển của cây dưa chuột giống Nhật và nhu cầu ánh 

sáng; Thiết kế và nghiên cứu tác động của ánh sáng đèn Led đến 

sự phát triển của cây dưa chuột giống Nhật trong nhà lưới vào mùa 

đông 

46 Đại học 

Thiết kế cải tạo lưới điện 

xã Bách Thuận – huyện Vũ 

Thư – tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Ngọc 

Quang 

Nguyễn Thị 

Huyền Thanh 

Tổng quan về hiện trạng lưới điện xã; dự báo phụ tải xã trong 5 

năm tiếp theo; Vẽ đồ thị phụ tải; Tổng hợp phụ tải; Đánh giá hiện 

trạng lưới điện; Thiết kế cải tạo lưới điện xã 

47 Đại học 

Thiết kế cung cấp điện cho 

UBND xã Đoan Hùng, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình 

Đoàn Mạnh 

Tuấn 

Nguyễn Thị 

Huyền Thanh 

Đánh giá hiện trạng, phân tích nhu cầu cần thiết kế cung cấp điện 

cho UBND xa Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tổng 

hợp phụ tải, lựa chọn dung lượng máy biến áp và trạm hạ áp cho 

Uỷ ban. Thiết kế, tính toán ngắn mạch, lựa chọn các thiết bị điện 

cao áp và hạ áp cho trạm. Thiết kế đi dây, nối đất an toàn và chống 

sét cho Ủy ban 

48 Đại học 

Sử dụng Matlab/Simulink 

mô phỏng hệ phát điện mặt 

trời độc lập 

Nguyễn Huy 

Đệ 

Đào Xuân 

Tiến 

Nghiên cứu về nguyên lý quang điện, ứng dụng phần mềm 

Matlab/Simulink mô phỏng sự làm việc của hệ phát điện mặt trời 

độc lập 

49 Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Matlab/Simulink mô phỏng 

hệ phát điện gió sử dụng 

máy phát điện đồng bộ 

nam châm vĩnh cửu 

Phan Thành 

Lộc 

Đào Xuân 

Tiến 

Nghiên cứu về nguồn năng lượng gió, ứng dụng phần mềm 

Matlab/Simulink mô phỏng sự làm việc của máy phát điện đồng 

bộ nam châm vĩnh cửu 



50 Đại học 

Thiết kế xây dựng mô hình 

chiếu sáng thông minh cho 

nhà ở 

Bùi Mạnh Kha 
Đào Xuân 

Tiến 

Nghiên cứu tổng quan về thiết kế chiếu sáng, thiết kế xây dựng mô 

hình chiếu sáng thông minh cho nhà ở. 

51 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế bộ 

điều khiển để điều chỉnh 

cường độ sáng tự động 

trong nhà thông minh 

Phạm Văn 

Trước 

Đào Xuân 

Tiến 

Nghiên cứu về công nghệ điều khiển chiếu sáng tự động. Thiết kế 

mô hình bộ điều khiển chiếu sáng tự động trong nhà ở 

52 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế mô 

hình điều khiển một số 

thông số môi trường phục 

vụ trồng rau trong nhà lưới 

(Dự kiến) 

Đặng Bá Anh 

Dũng 

Đào Xuân 

Tiến 
(Đang thực hiện) 

53 Đại học 

Tính toán tổn thất điện 

năng và đề xuất biện pháp 

giảm tổn thất điện năng 

cho lộ 471 E23.14 Điện lực 

Gia Viễn –Công ty Điện 

lực Ninh Bình  (Dự kiến) 

Bùi Duy 

Khánh 

Đào Xuân 

Tiến 
(Đang thực hiện) 

54 Đại học 

Thiết kế chiếu sáng cho 

đoạn đường giao thông nội 

bộ thuộc dự án WB-Học 

viện Nông nghiệp Việt 

Nam (Dự kiến) 

Nguyễn Văn 

Phúc 

Đào Xuân 

Tiến 
(Đang thực hiện) 

55 Đại học 

Thiết kế cung cấp điện cho 

phân xưởng cung cấp nhiên 

liệu nhà máy nhiệt điện 

Phả Lại 

Nguyễn Đức 

Thắng 

Phạm Thị 

Lan Hương Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cung cấp nhiên liệu nhà 

máy nhiệt điện Phả Lại 

56 Đại học 

Thiết kế trạm biến áp 

110/22 kV An Phú Đông 

Ngô Quốc Đạt 
Phạm Thị 

Lan Hương 

Nghiên cứu sơ đồ nối điện, thiết kế đường dây cấp điện, lựa chọn 

các thiết bị và các thiết bị bảo vệ cho trạm. 

Chọn các giải pháp kỹ thuật trạm biến áp 110kV An Phú Đông đi 

vào hoạt động. 

 



57 Đại học 

Ứng dụng Simulink mô 

hình hóa bộ sạc sử dụng 

MPPT cho hệ điện một 

chiều độc lập 

Nguyễn 

Trường Sơn 

Phạm Thị 

Lan Hương 

Nghiên cứu lý thuyết hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời 

nói chung và bộ MPPT với bộ điề khiển sạc nói riêng. 

Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink mô hình hóa bộ sạc sử 

dụng MPPT cho hệ điện một chiều độc lập 

58 Đại học 
Thiết kế cung cấp điện cho 

tòa nhà văn phòng Lilama 

19 

Nguyễn Minh 

Chiến 

Phạm Thị 

Lan Hương 

Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà văn phòng Lilama 19 (Xác 

định phụ tải tính toán, thiết kế trạm biến áp, lựa chọn tiết diện dây 

dẫn và thiết bị điện, thiết kế hệ thống chiếu sáng, tính toán chống 

sét và nối đất cho tòa nhà 

59 Đại học 

Thiết kế cải tạo lưới điện 

xã Lâm Thao, Huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Đức 

Phú 

Phạm Thị 

Lan Hương 

Thiết kế và cải tạo lưới điện xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Tỉnh 

Bắc Ninh để đáp ứng được nhu cầu phụ tải và cung cấp điện có 

chất lượng cao. 

60 Đại học 

Đánh giá hiện trạng, đề 

xuất các phương án cải tạo 

hệ thống điện và tiết kiệm 

điện năng của  công ty 

california fitness & yoga 

center 

Phan Anh 

Chung 

Phạm Thị 

Lan Hương 

Đang thực hiện 

61 Đại học Nghiên cứu, đánh giá chất 

lượng máy biến thế 

Đồng Văn 

Thành 

Phạm Thị 

Lan Hương 

Đang thực hiện 

62 Đại học 

Thiết kế cấp điện cho 

khách sạn Andochine phú 

quốc 

Nguyễn Văn 

Hoài 

Phạm Thị 

Lan Hương 

Đang thực hiện 

63 Đại học 

Ứng dụng thuật toán trí tuệ 

nhân tạo phát hiện và cảnh 

báo bệnh sương mai trên 

cây dưa chuột 

Nguyễn Văn 

Biển      

Ngô Trí 

Dương 

Nghiên cứu tổng quan về xử lý ảnh, trí tuệ nhận tạo, xây dựng bộ 

dữ liệu bệnh sương mai trên cây dưa chuột và các phương pháp 

nhận diện; Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống. 

64 Đại học 

Thiết kế chế tạo mô hình 

robot tự hành giám sát cây 

trồng trong nhà lưới. 

Nguyễn Tuấn 

Anh      

Ngô Trí 

Dương 
Nghiên cứu tổng quan về robot tự vận hành AGV; Thiết kế, chế 

tạo và thử nghiệm mô hình robot tự hành tại nhà lưới 

65 Đại học 
Thiết kế hệ thống giám sát 

và cảnh báo bệnh phấn 

Phạm Trung 

Duẩn     

Ngô Trí 

Dương 

Nghiên cứu tổng quan về xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo;Thiết kế, chế 

tạo và thử nghiệm hệ thống  giám sát và cảnh báo bệnh phấn trắng 

trên cây dưa chuột bằng trí tuệ nhân tạo. 



trắng trên cây dưa chuột 

bằng trí tuệ nhân tạo 

66 Đại học 

Thiết kế mô hình Robot tự 

hành giám sát hình ảnh cây 

trồng trong nhà lưới 

Bùi Anh Văn     
Ngô Trí 

Dương 

Nghiên cứu tổng quan về hệ thống robot; Chế tạo và thử nghiệm 

được mô hình robot tự hành giám sát hình ảnh cây trồng thử 

nghiệm trên cây dưa chuột 

67 Đại học 

Thiết kế hệ thống cân đo 

lượng bốc hơi nước cây 

trồng trong nhà lưới. 

Trương Đình 

Mẫn     

Ngô Trí 

Dương 

Nghiên cứu tổng quan về lysimeter; Thiết kế phần cứng và phần 

mềm cho hệ thống cân đo lượng bốc hơi nước cây trồng trong nhà 

lưới; Chế tạo và thử nghiệm hệ thống 

68 Đại học 

Thiết kế hệ thống đo và 

giám sát các thông số môi 

trường cho trang trại nuôi 

gà sử dụng công nghệ lora 

Nguyễn Việt 

Anh 

Nguyễn Văn 

Điều Thiết kế một hệ thống đo và giám sát một số thông số môi trường 

cho trang trại nuôi gà sử dụng công nghệ lora. 

69 Đại học Thiết kế và chế tạo mô 

hình cho gà ăn tự động 

Kiều Minh 

Hoàng 

Nguyễn Văn 

Điều 
Thiết kế và chế tạo một mô hình cho gà ăn tự động theo thời gian 

thực. 

70 Đại học 

Thiết kế và chế tạo mô 

hình xe hai bánh tự cân 

bằng sử dụng giải thuật 

PID 

 

Lê Danh 

Quảng 

Nguyễn 

Quang Huy 

Xe hai bánh tự cân bằng là mô hình xe được thiết kế dựa trên sự 

hoạt động của mô hình con lắc ngược, là một đối tượng phi tuyến 

với các tham số bất định. Đặc điểm nổi bật nhất của xe hai bánh tự 

cân bằng là có thể tự cân bằng giúp cho xe luôn ở trạng thái cân 

bằng đứng yên dù xe chỉ có hai bánh và một trục chuyển động.  

Trong số các giải thuật trên thì giải thuật điều khiển bằng PID cho 

thấy sự đơn giản và dễ sử dụng nhất nên đề tài này em sử dụng 

giải thuật điều khiển PID để điều khiển xe hai bánh tự cân bằng. 

71 Đại học Sử dụng ARDUINO 

NANO thiết kế mạch điều 

khiển tốc độ động cơ DC sử 

dụng giải thuật PID 

Đàm Thanh 

Nam 

Nguyễn 

Quang Huy 

Bài toán thiết kế và điều khiển động cơ một chiều là bài toán cơ bản 

và quen thuộc trong ngành điều khiển tự động có thể thiết kế điều 

khiển cho đối tượng động cơ điện DC theo nhiều phương pháp như 

: dùng PLC&biến tần,điện tử công suất,vi điều khiển....Mỗi phương 

pháp đều có ưu nhược điểm khác nhau nhưng đều cùng chung mục 

đích điều khiển tốc độ động cơ trên cơ sở muốn tìm hiểu sâu về 

thuật toán PID. 

72 Đại học 

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ 

thống đo và giám sát một 

số thông số môi trường 

trong ao nuôi tôm 

Tạ Thanh 

Tùng 

Đặng Thị 

Thúy Huyền 

Nghiên cứu tổng quan về các yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm 

và các phương pháp giám sát chất lượng môi trường ao nuôi. 

Nghiên cứu, khắc phục các nhược điểm của hệ thống đã có, thiết 

kế giao diện giám sát hệ thống trên máy tính và điện thoại, thiết kế 



chức năng gửi tin nhắn cảnh báo tới điện thoại người quản lý khi 

các thông số vượt ngưỡng.  

73 Đại học 
Nghiên cứu, thiết kế giao 

diện giám sát môi trường 

bể ương ấu trùng tôm 

Lô Thị Ngân 
Đặng Thị 

Thúy Huyền 

Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp giám sát từ xa và tổng 

quan về quá trình ương ấu trùng tôm. Thiết kế bản vẽ, lựa chọn 

phần cứng, phần mềm; thiết kế giao diện giám sát môi trường bể 

ương ấu trùng tôm. 

74 Đại học Nghiên cứu và hoàn thiện 

mô hình máy rải thức ăn tự 

động cho ao nuôi tôm. 

Hoàng Anh 

Đại 

Đặng Thị 

Thúy Huyền 

Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp cung cấp thức ăn cho 

tôm trong đầm nuôi, tổng quan về pin mặt trời và ứng dụng. 

Nghiên cứu, khắc phục các nhược điểm của hệ thống đã có, thiết 

kế hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp nguồn cho mô hình để mô 

hình có khả năng hoạt động độc lập với điện lưới. 

75 Đại học 
Thiết kế mô hình điều 

khiển hệ thống chiếu sáng 

thông minh dùng năng 

lượng mặt trời. 

Trần Văn 

Dũng 

Đặng Thị 

Thúy Huyền 

Nghiên cứu tổng quan về pin năng lượng mặt trời và ứng dụng. 

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh dùng 

năng lượng mặt trời gồm 3 dãy đèn được cấp nguồn từ hệ thống 

pin mặt trời, thời gian bật tắt các dãy đèn được cài đặt theo chương 

trình; tấm pin mặt trời có khả năng điều hướng để thu được nguồn 

năng lượng tối đa. 

76 Đại học 
Ứng duṇg vi điè̂u khiẻ̂n 

trong thié̂t ké̂ mô hiǹh cà̂u 

truc̣ tư ̣đo ̣̂ ng 

Đào Huy 

Hoàng 

Đặng Thị 

Thúy Huyền 

Nghiên cứu tổng quan về cầu trục, các phương pháp điều khiển 

cầu trục. Thiết kế, chế tạo mô hình cầu trục tự động dùng vi điều 

khiển Arduino Nano, mô hình có chức năng xác định và sắp xếp 

kiện hàng theo khối lượng và màu sắc. 

77 Đại học 
Ứng dụng công nghệ xử lý 

ảnh cảnh báo trạng thái ngủ 

gật cho tài xế khi lái xe. 

Nguyễn Cao 

Cường 

Đặng Thị 

Thúy Huyền 

Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp, thiết bị chống ngủ gật 

cho tài xế, phương pháp xử lý ảnh phát hiện khuôn mặt trong ảnh. 

Thiết kế, chế tạo mô hình tự động cảnh báo trạng thái ngủ gật cho 

tài xế khi lái xe. 

 

78 Đại học 
Thiết kế giao diện giám sát  

mô hình cầu trục tự động 

Nguyễn Thị 

Lan 

Đặng Thị 

Thúy Huyền 

Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp điều khiển giám sát từ 

xa; nghiên cứu tổng quan về cầu trục và các phương pháp điều khiển 

cầu trục.  

Thiết kế giao diện giám sát từ xa cho mô hình cầu trục tự động. 



79 Đại học 

Nghiên cứu và phát triển 

thuật toán xác định chiều 

dài củ cà rốt ứng dụng 

công nghệ xử lý ảnh 

Trịnh Huy 

Trọng  

Nguyễn Kim 

Dung 

Phát triển thuật toán xử lý ảnh xác định chiều dài củ cà rốt sử dụng 

phần mềm Open CV và ngôn ngữ Python 

80 Đại học 

Nghiên cứu xây dựng thuật 

toán xử lý ảnh nhận diện 

thời điểm thu hoạch tảo 

Chlorella Vulgaris trong hệ 

thống nuôi tảo liên tục 

Đàm Ngọc 

Giang 

Nguyễn Kim 

Dung 

Thuật toán xử lý ảnh xác định thời điểm thu hoạch tảo Chlorella 

Vulgaris 

81 Đại học 

Nghiên cứu phát triển ứng 

dụng nhận dạng sâu bệnh 

sử dụng mô hình Yolo tiny 

V4 và Google 

Colaboratory 

Trần Phạm 

Trung 

Nguyễn Kim 

Dung 
Sử dụng Google Colaboratory nhận diện sâu bệnh 

82 Đại học 

Nghiên cứu, xây dựng 

thuật toán đọc số liệu trên 

công tơ điện bằng công 

nghệ xử lý ảnh 

Nguyễn Thị 

Thúy Cẩm 

Nguyễn Kim 

Dung 

Sử dụng thuật toán K-Nearest Neighbor để nhận diện chữ số trên 

công tơ điện. 

83 Đại học 

Nghiên cứu, thiết kế chế 

tạo thiết bị xác định mật độ 

tảo bằng công nghệ xử lý 

ảnh 

Nguyễn Doãn 

Duy 

Nguyễn Kim 

Dung Chế tạo thiết bị  phần cứng và phát triển thuật toán để xác định 

gần đúng mật độ tảo. 

84 Đại học 

Nghiên cứu, thiết kế chế 

tạo thiết bị theo dõi, giám 

sát quá trình phát triển của 

tảo trong hệ thống nuôi tảo 

liên tục 

Trần Văn Lực 
Nguyễn Kim 

Dung 
Chế tạo thiết bị phần cứng và phát triển phần mềm theo dõi giám 

sát quá trình phát triển của tảo. 

85 Đại học 

Thiết kế, chế tạo bộ thu và 

đo mẫu các thông số pH, 

DO trong hệ thống nuôi tảo 

Nguyễn Thị 

Hương Ly 

Nguyễn Kim 

Dung 

Nghiên cứu, chế tạo phần cứng  và thiết kế phần mềm của hệ 

thống tự động thu dung dịch tảo và đo các thông số pH, DO của 

dung dịch tảo. Thử nghiệm đánh giá hệ thống. 

86 Đại học 

Nghiên cứu thiết kế hệ 

thống điều khiển giám sát 

quá trình nuôi tảo liên tục 

Trịnh Văn 

Chương 

Nguyễn Kim 

Dung 
Thiết kế, chế tạo mạch và thiết kế phần mềm giám sát điều khiển 

của hệ thống nuôi tảo liên tục. Thử nghiệm hệ thống. 



87 Đại học 

Nghiên cứu phát triển hệ 

thông tự động nhận diện và 

phân loại một số bệnh 

thông thường trên lợn nuôi 

bằng công nghệ xử lý ảnh 

thân nhiệt  

Vũ Thị Hồng 
TS. Nguyễn 

Thái Học 

Nội dung của đề tài về tìm hiểu công nghệ và ứng dụng công nghệ 

xử lý ảnh trong nhận diện một số bệnh thông thường trên lợn do 

tăng nhiệt độ bất thường. Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành 

như: Python, OpenCV. Tìm hiểu được nguyên lí hoạt động và 

phạm vi sử dung của các loại camera ảnh nhiệt. Đáp ứng được yêu 

cầu đặt ra của khóa luận là tìm được cá thể có dấu hiệu nhiệt bất 

thường, xác định được tọa độ của vùng nhiệt bất thường, xác định 

và chỉ ra cá thể  có nhiệt độ cao nhất và gửi tin nhắn cảnh báo. 

Đánh giá được mức độ tin cậy, chính xác của hệ thống thông qua 

thực nghiệm. 

88 Đại học 

Thiết kế, chế tạo hệ thống 

tự động nhận diện các vị trí 

có nhiệt độ bất thường trên 

cơ thể lợn nuôi bằng công 

nghệ xử lý ảnh 

Nguyễn Hữu 

Đạt 

TS. Nguyễn 

Thái Học 

Sử dụng công nghệ xử lý ảnh trên ảnh thân nhiệt để phát hiện, 

phân loại một số bệnh thông thường trên lợn nuôi. Xác định vị trí 

và giá trị nhiệt độ lớn nhất trong vùng cơ thể lợn có thân nhiệt tăng 

cao bất thường. Gửi hiǹh ảnh và thông báo thông tin cá thế lợn bị 

bệnh cho người quản lý. 

89 Đại học 

Nghiên cứu, phát triển hệ 

thống tự động điều khiển 

và giám sát các thông số 

của mô hình chiết xuất tinh 

dầu qua máy tính 

Nguyễn Ngọc 

Sơn 

TS. Nguyễn 

Thái Học 

Ứng dụng công nghệ IoT để phát triển hệ thống tự động điều 

khiển và giám sát các thông số của mô hình chiết xuất tinh dầu qua 

máy tính. Thông qua hệ thông có thể kiểm soát chặt chẽ các thông 

số về nhiệt độ và mực nước trong lò chiết suất tinh dầu. Nâng cao 

hiệu suất chiết suất tinh dầu tăng lên đến 90% so các phương pháp 

truyền thống. 

90 Đại học 

Nghiên cứu phát triển hệ 

thống tự động điều khiển 

và giám sát các thông số 

của quá trình chưng cất 

tinh dầu tự nhiên qua giao 

diện  HMI. 

Nguyễn Nam 

Anh 

TS. Nguyễn 

Thái Học 

Xây dựng được hệ thống tự động điều khiển và giám sát các thông 

số của quá trình chưng cất tinh dầu tự nhiên qua giao diện  HMI. 

Kết quả khảo sát mô hình cho thấy việc nâng cao hiệu suất, năng 

suất, chất lượng tinh dầu lên từ 90% đến 95% so với các phương 

pháp truyền thống. Giao diện điều khiển giúp người vận hành dễ 

dàng giám sát điều khiển chính xác các chỉ số, thông số trong quá 

trình chiết suất tinh dầu. 

91 Đại học 

Nghiên cứu, xây dựng hệ 

thống điều khiển và giám 

sát mô hình sản xuất tinh 

dầu qua Internet 

Trần Công 

Duy 

TS. Nguyễn 

Thái Học 

Xây dựng được hệ thống điều khiển và giám sát mô hình sản xuất 

tinh dầu qua Internet. Thông qua mô hình có thể nâng cao hiệu 

suất chiết suất tinh dầu đồng thời tạo ra lượng tinh dầu có chất 

lượng cao. 



92  

Tìm hiểu về phần mềm 

Abaqus và ứng dụng mô 

phỏng lốc kim loại tấm 

Nguyễn Hữu 

Nhậm 

Nguyễn Hữu 

Hưởng 

Tìm hiểu về phần mềm Abaqus. Tìm hiểu về máy lốc với các 

thông số cụ thể. Mô phỏng quá trình lốc với loại vật liệu cụ thể và 

quá trình mô phỏng dựa trên một số thông số của máy lốc thực tế 

đã nghiên cứu 

93  
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt 

CNC Plasma đến chất lượng chi tiết gia 

công bằng thép không gỉ 304 

An Dương 

Khang 

Phạm Thị 

Hằng 

- Tìm hiểu công nghệ cắt CNC Plasma; 

- Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ 

đến chất lượng cắt CNC Plasma cho thép không gỉ 304 

94  
Thiết kế và chế tạo chày và cối cho máy 

đột CNC AMADA PEGA 357 

-Phạm Ngọc 

Huy 

-Nguyễn Văn 

Quang 

Nguyễn Hữu 

Hưởng 

- Thiết kế chày và cối cho máy đột Amada PEGA 357; 

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chày và cối đã thiết kế 

 

95 Đại học 

Tính toán công trình chung 

cư B201 Phường Cửa Bắc- 

TP. Nam Định – Tỉnh Nam 

Định. 

Nguyễn Đăng 

Hiền   

 

TS. Dương 

Thành Huân 

Đề tài: “Tính toán công trình chung cư B201 Phường Cửa Bắc- 

TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định.” đã đưa ra được những bước cụ 

thể trong việc thiết kế kết cấu chính của một công trình:  

+ Tính toán thiết kế các ô sàn tầng điển hình. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu khung trục K7. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu, bố trí cốt thép cột, dầm, móng. 

96 Đại học 

Tính toán, thiết kế Trung 

tâm kỹ thuật dịch vụ viễn 

thông khu vực I, Thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

-Phạm Thu 

Hằng  

-Nguyễn 

Trường 

Nguyên  

 

TS. 

Dương 

Thành Huân 

Đề tài: “Tính toán , thiết kế Trung tâm kĩ thuật dịch vụ viễn thông 

khu vực I, TP Vinh ,tỉnh Nghệ An” đã đưa ra được những bước cụ 

thể trong việc thiết kế công trình, như bố trí không gian kiến trúc, 

tính toán các kết cấu chính của một công trình.  

- Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc: Thiết kế tổng mặt bằng, mặt bằng 

các tầng, mặt đứng và mặt cắt của công trình. 

-  Nhiệm vụ tính toán thiết kế kết cấu : 

+ Tính toán thiết kế các ô sàn tầng điển hình. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu khung trục K5. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu, bố trí cốt thép cột, dầm, móng. 

Trong đó, đã ứng dụng được những phần mềm thiết kế kiến trúc, 

phần mềm tính toán kết cấu công trình, phần mềm dự toán công 



trình, thay cho cách tính tay truyền thống mà lại đạt tính chính xác 

cao, rút ngắn thời gian thực hiện. 

97 Đại học 

Tính toán, thiết kế kết cấu 

nhà chung cư CT1, Thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

-Trần Thị 

Xuân 

-Vũ Minh 

Hiếu  

TS. Dương 

Thành Huân 

Đề tài: “Tính toán, thiết kế kết cấu nhà chung cư CT1, Thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định” đã đưa ra các nội dung cụ thể về mặt 

kiến trúc, kết cấu của công trình như sau : 

- Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc: Thiết kế tổng mặt bằng, mặt bằng 

các tầng, mặt đứng và mặt cắt của công trình. 

-  Nhiệm vụ tính toán thiết kế kết cấu : 

+ Tính toán thiết kế các ô sàn tầng điển hình. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu khung trục K7. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu, bố trí cốt thép cột, dầm, móng. 

Trong đó, đã ứng dụng được những phần mềm thiết kế kiến trúc, 

phần mềm tính toán kết cấu công trình, phần mềm dự toán công 

trình, thay cho cách tính tay truyền thống mà lại đạt tính chính xác 

cao, rút ngắn thời gian thực hiện. 

98 Đại học 

Nghiên cứu ổn định của 

liên hợp máy gieo hạt đậu 

tương kết hợp với bón phân 

và xây dựng quy trình chế 

tạo một số chi tiết chính 

-Nguyễn Xuân 

Quỳnh 

ThS. Nguyễn 

Chung 

Thông 

- Xây dựng mô hình lý thuyết về dao động của liên hợp máy kéo 

và máy gieo hạt đậu tương kết hợp với bón phân, đề xuất các biện 

pháp hạn chế dao động của máy do mấp mô mặt đồng và lựa chọn 

chế độ làm việc phù hợp cho liên hợp máy. 

- Xây dựng hệ thống bản vẽ và quy trình chế tạo một số chi tiết 

chính của máy gieo hạt đậu tương kết hợp với bón phân. 

1 Tiến sỹ 

Nghiên cứu xác định một 

số thông số làm việc chính 

của máy gieo hạt đậu 

tương kết hợp bón phân 

Nguyễn 

Chung Thông 

-PGS.TS. Lê 

Minh Lư  

-TS. Nguyễn 

Xuân Thiết 

- Xây dựng mô hình toán mô tả ảnh hưởng của các thông số chính 

đến khả năng làm việc của các bộ phận gieo đậu tương, bộ phận 

bón phân. 

- Nghiên cứu ổn định của máy khi liên hợp máy làm việc trong 

điều kiện mặt đồng không bằng phẳng. 



-Nghiên cứu xác định một số tham số lý thuyết: kích thước hình 

học và cơ tính của một số giống đậu tương phổ biến và phân bón. 

- Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của một số thông 

số đến các hàm chỉ tiêu của bộ phận gieo, bộ phận bón phân làm 

cơ sở xác định các giá trị tối ưu cho các thông số chính của bộ 

phận gieo, bộ phận bón phân. 

- Chế tạo, thử nghiệm mẫu máy gieo hạt đậu tương kết hợp với 

bón phân trong điều kiện sản xuất thực tế, sơ bộ đánh giá khả năng 

và chất lượng làm việc của các bộ phận làm việc chính của máy. 

 

* KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ 
Stt Trình độ 

ĐT 

Tên đề tài Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đại học A Study on Metaphors in Some 

Short Stories Written by Ernest 

Hemingway (Nghiên cứu về phép 
ẩn dụ trong một số truyện ngắn của 

Ernest Hemingway) 

Nguyễn Thị 

Kiều Anh 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
A Study on Metaphors in Some Short Stories Written by Ernest 
Hemingway (Nghiên cứu về phép ẩn dụ trong một số truyện ngắn của 

Ernest Hemingway) 

2 Đại học An Investigation into Simile in 

Some Short Stories Written by 
Ernest Hemingway (Nghiên cứu 

về biện pháp tỉ dụ  trong một số 

truyện ngắn của Ernest 
Hemingway) 

Đỗ Thị Quỳnh 

Anh 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

An Investigation into Simile in Some Short Stories Written by Ernest 

Hemingway (Nghiên cứu về biện pháp tỉ dụ  trong một số truyện ngắn 
của Ernest Hemingway) 

3 Đại học A study on vocabulary learning 

strategies adopted by second-year 

English majors at Vietnam 
National University of 

Agriculture. (Nghiên cứu về các 

chiến lược học từ vựng của sinh 
viên năm thứ 2 ngành Ngôn ngữ 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Nguyễn Thị 

Hoài 

A study on vocabulary learning strategies adopted by second-year 

English majors at Vietnam National University of Agriculture. (Nghiên 

cứu về các chiến lược học từ vựng của sinh viên năm thứ 2 ngành Ngôn 
ngữ Anh tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam). 



Anh tại Học viện Nông Nghiệp 

Việt Nam). 

4 Đại học A study on self - studying 
activities adapted by second-year 

English Majored students at 

Vietnam National University of 
Agriculture (Nghiên cứu các hoạt 

động tự học của sinh viên năm thứ 

hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Học 
viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

Nguyễn Thị 
Thùy Trang 

Lê Thị Hồng 

Lam (GVHD1) 

Nguyễn Thị 
Kim Quế 

(GVHD2) 

A study on self - studying activities adapted by second-year English 
Majored students at Vietnam National University of Agriculture 

(Nghiên cứu các hoạt động tự học của sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn 

ngữ Anh tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

5 Đại học A study on the difficulties in 

writing essay of second-year 

English majored students at 

VietNam National University of 

Agriculture  

(Nghiên cứu những khó khăn 

trong việc viết luận văn của sinh 

viên năm hai ngành Ngôn ngữ 
Anh Tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam) 

Phùng Thị 

Thùy Dương 

ThS. Trần Thị 

Tuyết Mai 
A study on the difficulties in writing essay of second-year English 

majored students at VietNam National University of Agriculture  

(Nghiên cứu những khó khăn trong việc viết luận văn của sinh viên 

năm hai ngành Ngôn ngữ Anh Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

  A Study on greeting gestures in 

VietNam and America (Nghiên 
cứu về cử chỉ chào hỏi ở Việt 

Nam và Mỹ) 

Nguyễn 

Trương Minh 
Hiếu 

ThS. Trần 

Thanh Phương 

A Study on greeting gestures in VietNam and America (Nghiên cứu về 

cử chỉ chào hỏi ở Việt Nam và Mỹ) 

6 Đại học A Study on English idioms and 

proverbs concerning domestic 

animals with reference to the 

Vietnamese equivalents 

(Nghiên cứu về thành ngữ và tục 
ngữ tiếng Anh  liên quan đến vật 

nuôi có tham chiếu đến nghĩa 

tương đương trong tiếng Việt) 

Đỗ Thị Huệ TS. Nguyễn 
Thị Thu Thủy 

A Study on English idioms and proverbs concerning domestic animals 

with reference to the Vietnamese equivalents 

(Nghiên cứu về thành ngữ và tục ngữ tiếng Anh  liên quan đến vật nuôi 
có tham chiếu đến nghĩa tương đương trong tiếng Việt) 



7 Đại học An investigation into note – taking 

in English – VietNamese 

consecutive interpreting adopted 

by third – year English major at 

VNUA   

(Khảo sát việc sử dụng kỹ năng 

ghi chép nhanh trong phiên dịch 
nối tiếp Anh – Việt của sinh viên 

năm ba ngành Ngôn ngữ Anh tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Ngô Thị Thu 

Hương 

ThS. Trần Thị 

Hải 
An investigation into note – taking in English – VietNamese consecutive 

interpreting adopted by third – year English major at VNUA   

(Khảo sát việc sử dụng kỹ năng ghi chép nhanh trong phiên dịch nối 

tiếp Anh – Việt của sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh tại Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam) 

8 Đại học Factors affecting 7th graders’ 

montivation in learning speaking 

skills at Cu Khoi secondary 

school, Long Bien district, HaNoi. 

(Những yếu tố ảnh hưởng đến 
động lực học kỹ năng nói của học 

sinh lớp 7 tại trường THCS Cự 

Khối, Long Biên, Hà Nội) 

Sân Thị 
Hương 

TS. Nguyễn 
Thị Thu Thủy 

Factors affecting 7th graders’ montivation in learning speaking skills at 

Cu Khoi secondary school, Long Bien district, HaNoi. 

(Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực học kỹ năng nói của học sinh 
lớp 7 tại trường THCS Cự Khối, Long Biên, Hà Nội) 

9 Đại học Common errors in speaking 

lessons made by first-year English 

majors at Vietnam National 

University of Agriculture 

(Các lỗi thường gặp khi nói trong 

các giờ học nói của sinh viên năm 

nhất ngành NNA tại HVNNNVN) 

Lê Hà Trang ThS. Trần Thị 
Hải 

Common errors in speaking lessons made by first-year English majors 

at Vietnam National University of Agriculture 

(Các lỗi thường gặp khi nói trong các giờ học nói của sinh viên năm nhất 

ngành NNA tại HVNNNVN) 

10 Đại học A study on expressing satisfaction 

in American English and 

Vietnamese 

Nguyễn Thị 
Ninh Trang 

ThS. Trần 
Thanh Phương 

A study on expressing satisfaction in American English and Vietnamese 

(Nghiên cứu trong cách thức diễn đạt sự hài lòng trong tiếng Anh và 

tiếng Việt) 



(Nghiên cứu trong cách thức diễn 

đạt sự hài lòng trong tiếng Anh và 

tiếng Việt) 

11 Đại học Thiết kế và sử dụng trò chơi trong 

dạy học chương II - Phần Trồng 

trọt, môn Công nghệ 7 

Chu Thị Năm 
Bùi Thị Hải 

Yến 

Thiết kế và sử dụng trò chơi trong dạy học chương II - Phần Trồng trọt, 

môn Công nghệ 7 

12 Đại học Vận dụng phương pháp làm mẫu 

trong dạy học thực hành môn Công 

nghệ 8 

Lại Phú Nam 
Bùi Thị Hải 

Yến 

Vận dụng phương pháp làm mẫu trong dạy học thực hành môn Công 

nghệ 8 

13 Đại học Sưu tầm và sử dụng tài liệu trong 

dạy học chương I: Đại cương về kỹ 

thuật nuôi thủy sản, môn Công 

nghệ 7 

Kiều Thị Nhàn 
Bùi Thị Hải 
Yến 

Sưu tầm và sử dụng tài liệu trong dạy học chương I: Đại cương về kỹ 

thuật nuôi thủy sản, môn Công nghệ 7 

14 Đại học Xây dựng và sử dụng tình huống 

có vấn đề trong dạy học chủ đề 2, 

môn Công nghệ 6, trường THCS 

Kiều Thị Hằng 
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học chủ đề 2, môn 

Công nghệ 6, trường THCS 

15 Đại học Xây dựng và sử dụng trò chơi 

trong dạy học chương 3: Trang 

phục và thời trang, môn Công nghệ 

6, trường THCS. 

Đồng Thị Nga 
Nguyễn Thị 
Thanh Hiền 

Xây dựng và sử dụng trò chơi trong dạy học chương 3: Trang phục và 

thời trang, môn Công nghệ 6, trường THCS. 

16 Đại học Vận dụng dạy học tích hợp liên 

môn trong phần Trồng trọt, môn 

Công nghệ 7, trường THCS 

Dương Thị 

Thuyết 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Vận dụng dạy học tích hợp liên môn trong phần Trồng trọt, môn Công 

nghệ 7, trường THCS 

17 Đại học Tích hợp giáo dục bảo vệ môi 

trường trong dạy học chương 2, 

Dương Thị 

Nguyệt 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương 2, phần 

Trồng trọt môn Công nghệ 7 ở trường THCS 



phần Trồng trọt môn Công nghệ 7 

ở trường THCS 

18 Đại học Tích hợp giáo dục bảo vệ môi 

trường trong dạy học chương 2, 

phần Chăn nuôi môn Công nghệ 7 

ở trường THCS 

Nguyễn Thị 

Phương Uyên 

Lê Thị Kim 

Thư 

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương 2, phần Chăn 

nuôi môn Công nghệ 7 ở trường THCS 

19 Đại học Sử dụng mẫu vật trong dạy học 

chương 3 môn công nghệ 8 ở 

trường THCS 

Nguyễn Thị 

Ngọc Vân 

Lê Thị Kim 

Thư 

Sử dụng mẫu vật trong dạy học chương 3 môn công nghệ 8 ở trường 

THCS 

20 Đại học Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn 

trong dạy học chương 1, Công 

Nghệ 8 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 

Nguyễn Công 

Ước Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn trong dạy học chương 1, Công Nghệ 8 

21 Đại học Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn 

trong dạy học thực hành bài 7 

modul nấu ăn Công Nghệ 9 ở 

trường THCS 

Nguyễn Lệ 
Thu 

Nguyễn Công 
Ước 

Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong dạy học thực hành bài 7 modul 

nấu ăn Công Nghệ 9 ở trường THCS 

22 Đại học Dạy học phát triển phẩm chất năng 

lực Học sinh trong dạy học môn 

Công nghệ 6 trường THCS 

Nông Thị Hiên 
Nguyễn Công 

Ước 

Dạy học phát triển phẩm chất năng lực Học sinh trong dạy học môn 

Công nghệ 6 trường THCS 

23 Đại học Vận dụng phương pháp đóng vai 

trong dạy học phần 3- chăn nuôi 

môn Công Nghệ 7 trường THCS 

Lường Văn 

Chí 

Nguyễn Công 

Ước 

Vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học phần 3- chăn nuôi môn 

Công Nghệ 7 trường THCS 

24 Đại học Vận dụng các kỹ thuật khởi động 

bài mới trong dạy học Công Nghệ 

7 THCS 

Lương Thị 

Nhung 

Nguyễn Công 

Ước 

Vận dụng các kỹ thuật khởi động bài mới trong dạy học Công Nghệ 7 

THCS 



25 Đại học Vận dụng phương pháp đóng vai 

trong dạy học công nghệ 6 ở 

trường THCS 

Trần Thị Mai 
Nguyễn Tất 

Thắng 

Vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học công nghệ 6 ở trường 

THCS 

26 Đại học Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép 

trong dạy học môn công nghệ 7 

Phùng Thị 

Tuyết Nhung 

Nguyễn Tất 

Thắng Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học môn công nghệ 7 

27 Đại học Vận dụng sơ đồ tư duy trong tiết 

ôn tập công nghệ 7 ở trường THCS 

Nguyễn Thị 

Trang 

Nguyễn Tất 

Thắng Vận dụng sơ đồ tư duy trong tiết ôn tập công nghệ 7 ở trường THCS 

28 Đại học Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học phần Vẽ kĩ thuật, 

môn Công Nghệ 8, THCS 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Nguyễn Tất 

Thắng 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phần Vẽ kĩ thuật, môn 

Công Nghệ 8, THCS 

29 Đại học Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn 

trong dạy học chương 2, môn Công 

nghệ 6 

Nguyễn Thị 

Quyên 

Nguyễn Tất 

Thắng 

Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn trong dạy học chương 2, môn Công nghệ 

6 

30 Đại học  A study on the use of pair work to 

improve  8th graders’ English 

speaking  skills at ECC English 

Centre (Nghiên cứu về việc sử 

dụng hoạt động cặp đôi trong việc 

cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh cho 

học sinh lớp 8 tại Trung tâm Anh 

ngữ ECC) 

Đỗ Thị Vân 
Anh 

ThS.Bùi Thị 
Là 

 A study on the use of pair work to improve  8th graders’ English 

speaking  skills at ECC English Centre (Nghiên cứu về việc sử dụng hoạt 

động cặp đôi trong việc cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 

8 tại Trung tâm Anh ngữ ECC) 

31 Đại học  A study on motivation for 
learning 

the listening skill of the first-year 

English majored students, K66 at 
Vietnam National University Of 

Agriculture (Nghiên cứu về động 

Lưu Thị Anh 

ThS.Hà Thị 

Lan   

 

 

 A study on motivation for learning 

the listening skill of the first-year 
English majored students, K66 at 

Vietnam National University Of 

Agriculture (Nghiên cứu về động lực thúc đẩy học kỹ năng nghe của 



lực thúc đẩy học kỹ năng nghe của 

sinh viên năm thứ nhất K66 ngành 

ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông 

Nghiệp Việt Nam) 

sinh viên năm thứ nhất K66 ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông 

Nghiệp Việt Nam) 

32 Đại học Applying IT in teaching English 

for grade 3 students in Dong Du 

primary school (Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học tiếng 

anh cho học sinh lớp 3 tại trường 

tiểu học Đông Du) 

Ngô Đức Anh 
ThS. Trần Thị 

Hải 

 Applying IT in teaching English for grade 3 students in Dong Du 

primary school (Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng anh 

cho học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Đông Du)  

33 Đại học  The use of pre-writing activities to 

improve English writing skills for 

8th form students at Trung Dung 

secondary school, Hung Yen 

province (Sử dụng một số hoạt 

động trước khi viết nhằm phát triển 

kỹ năng viết Tiếng Anh cho học 

sinh lớp 8 tại Trường Trung học 

Cơ sở Trung Dũng, tỉnh Hưng 

Yên) 

Ngô Thị 

Phương Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Hoài 

 The use of pre-writing activities to improve English writing skills for 

8th form students at Trung Dung secondary school, Hung Yen province 

(Sử dụng một số hoạt động trước khi viết nhằm phát triển kỹ năng viết 

Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 tại Trường Trung học Cơ sở Trung Dũng, 

tỉnh Hưng Yên) 

34 Đại học  A study on English idioms 

containing words “cat”, “chicken”, 

“dog”, “horse”, “pig” and “snake” 
with reference to the Vietnamese 

equivalents  

(Nghiên cứu về các thành ngữ 

tiếng Anh có các từ “mèo”, “gà”, 

Nguyễn Hồng 

Anh 

TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy 

 A study on English idioms containing words “cat”, “chicken”, “dog”, 

“horse”, “pig” and “snake” with reference to the Vietnamese equivalents  

(Nghiên cứu về các thành ngữ tiếng Anh có các từ “mèo”, “gà”, “chó”, 

“ngựa”, “lợn” và “rắn” có tham chiếu các từ tương đương trong tiếng 

Việt) 



“chó”, “ngựa”, “lợn” và “rắn” có 

tham chiếu các từ tương đương 

trong tiếng Việt) 

35 Đại học A study on the common 

difficulties in learning English 

listening skills of the first year 

English-majored students at 

Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu các khó 

khăn trong việc học kỹ năng nghe 

hiểu của sinh viên năm thứ nhất 

ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện 

Nông Nghiệp Việt Nam) 

Nguyễn Thị 

Phương Anh 

 ThS. Trần Thị 

Tuyết Mai  

A study on the common difficulties in learning English listening skills 

of the first year English-majored students at Vietnam National 

University of Agriculture (Nghiên cứu các khó khăn trong việc học kỹ 

năng nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất ngành ngôn ngữ Anh tại Học 

viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

36 Đại học A study of 6th graders' motivation 

in listening lessons at Viet Lam 

Secondary school, Ha Giang 

province.  (Nghiên cứu về động 

lực học trong những giờ học nghe 

của học sinh lớp 6 trường THCS 

Thị trấn Việt Lâm, tỉnh Hà Giang) 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 

 ThS. Nguyễn 

Thị Lan Anh  

A study of 6th graders' motivation in listening lessons at Viet Lam 

Secondary school, Ha Giang province.  (Nghiên cứu về động lực học 

trong những giờ học nghe của học sinh lớp 6 trường THCS Thị trấn Việt 

Lâm, tỉnh Hà Giang) 

37 Đại học  A study of 11th graders’ 

motivation in English speaking 

lessons at Luong Tai High School, 

Bac Ninh province. (Nghiên cứu 

động lực trong các bài học nói 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Lan Anh 

 A study of 11th graders’ motivation in English speaking lessons at 

Luong Tai High School, Bac Ninh province. (Nghiên cứu động lực trong 

các bài học nói Tiếng Anh của học sinh lớp 11, trường THPT Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh). 



Tiếng Anh của học sinh lớp 11, 

trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh). 

38 Đại học A study on English Vocabulary 

learning strategies of third-year 

Information Technology students 
at Vietnam National University of 

Agriculture  

Nghiên cứu những chiến lược học 

từ vựng tiếng Anh của sinh viên 

năm thứ ba ngành Công nghệ 

thông tin tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Phạm Thị Kim 
Anh 

 GVHD1: ThS. 

Nguyễn Thị 

Kim Quế 
GVHD2: ThS. 

Lê Thị Hồng 

Lam 

A study on English Vocabulary learning strategies of third-year 

Information Technology students at Vietnam National University of 

Agriculture  

Nghiên cứu những chiến lược học từ vựng tiếng Anh của sinh viên năm 

thứ ba ngành Công nghệ thông tin tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

39 Đại học  A survey on the current situation 
of 

the listening skill of the second-

year 

English majors at Vietnam 
National 

University of Agriculture (Khảo 

sát 

thực trạng học kỹ năng nghe của 

sinh viên năm hai tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

Phạm Thị 

Ngọc Anh 

  

 
ThS. Hà Thị 

Lan   

 
 

 A survey on the current situation of 
the listening skill of the second-year 

English majors at Vietnam National 

University of Agriculture (Khảo sát 

thực trạng học kỹ năng nghe của sinh viên năm hai tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam) 

40 Đại học  A study on vocabulary learning 

strategies employed by the second-

year non-English major students 

at Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu các chiến 

Trần Đình Bảo 
 ThS.Trần Thị 

Hải 

 A study on vocabulary learning strategies employed by the second-year 

non-English major students at Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu các chiến lược học từ vựng của sinh viên không 

chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) 



lược học từ vựng của sinh viên 

không chuyên tiếng Anh năm thứ 

hai tại Học Viện Nông Nghiệp 

Việt Nam) 

41 Đại học  A Study on English Idioms and 

Proverbs Concerning Human-

Body Parts and their Equivalents 
in Vietnamese  

(Nghiên cứu thành ngữ và tục ngữ 

liên quan đến các bộ phận cơ thể 

người trong Tiếng Anh và nghĩa 

tương đương trong Tiếng Việt) 

La Thị Hồng 

Bích 

TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy 

 A Study on English Idioms and Proverbs Concerning Human-Body 

Parts and their Equivalents in Vietnamese  

(Nghiên cứu thành ngữ và tục ngữ liên quan đến các bộ phận cơ thể 

người trong Tiếng Anh và nghĩa tương đương trong Tiếng Việt) 

42 Đại học A study on structural errors made 

by K64 English majors at Vietnam 

National University of Agriculture 

in Vietnamese - English 

translation (Nghiên cứu về các lỗi 

cấu trúc trong dịch Việt – Anh của 

sinh viên K63 ngành Ngôn ngữ 

Anh tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam) 

Trần Thanh 

Bình 

ThS.Phạm 

Hương Lan 

A study on structural errors made by K64 English majors at Vietnam 

National University of Agriculture in Vietnamese - English translation 

(Nghiên cứu về các lỗi cấu trúc trong dịch Việt – Anh của sinh viên K63 

ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

43 Đại học  An investigation into factors 

causing listening anxiety of 

English majors at Vietnam 

National University of Agriculture 

(Điều tra về các yếu tố gây ra sự lo 

lắng khi học nghe của sinh viên 

Nguyễn Đình 

Linh Chi 

 ThS.Trần Thị 

Hải 

 An investigation into factors causing listening anxiety of English majors 

at Vietnam National University of Agriculture (Điều tra về các yếu tố 

gây ra sự lo lắng khi học nghe của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ 

Anh tại Học viện nông nghiệp Việt Nam)   



chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại 

Học viện nông nghiệp Việt Nam)   

44 Đại học  A study on the difficulties in 

English presentation skills faced 

by K65 English-majored students 

at VNUA and some suggested 

solutions (nghiên cứu về khó khăn 

trong việc thuyết trình tiếng Anh 

của sinh viên k65 ngành ngôn ngữ 

Anh ở VNUA và gợi ý một số giải 

pháp) 

Nguyễn Thị 

Kim Chi 

 ThS.Phạm Thị 

Hạnh 

 A study on the difficulties in English presentation skills faced by K65 

English-majored students at VNUA and some suggested solutions 

(nghiên cứu về khó khăn trong việc thuyết trình tiếng Anh của sinh viên 

k65 ngành ngôn ngữ Anh ở VNUA và gợi ý một số giải pháp) 

45 Đại học  Using language games to enhance 

1st graders’ vocabularies in Sunny 

English Centre (Sử dụng các trò 
chơi ngôn ngữ để cải thiện vốn từ 

vựng của học sinh lớp 1 tại trung 

tâm tiếng Anh Sunny) 

 

Bùi Thị Tuyết 

Chinh 

ThS.Bùi Thị 

Là  

 Using language games to enhance 1st graders’ vocabularies in Sunny 

English Centre (Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để cải thiện vốn từ vựng 

của học sinh lớp 1 tại trung tâm tiếng Anh Sunny) 

 

46 Đại học Using language games to improve 
vocabulary for 8th graders at 

Doremon English center - Bac 

Ninh province 
Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng 

cao vốn từ vựng cho học sinh lớp 

8 tại trung tâm Tiếng Anh 
Doremon - tỉnh Bắc Ninh 

 

Bùi Hữu 

Chính 

GVHD1: TS. 
Nguyễn Tất 

Thắng  

GVHD2: ThS. 

Bùi Trung 
Kiên 

Using language games to improve vocabulary for 8th graders at 

Doremon English center - Bac Ninh province 
Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao vốn từ vựng cho học sinh lớp 8 

tại trung tâm Tiếng Anh Doremon - tỉnh Bắc Ninh 

 

47 Đại học A study on learner autonomy 

perception in language learning of 

second-year students at Faculty of 
Biotechnology, Vietnam National 

Hoàng Thị 

Chúc 

ThS.Nguyễn 

Thị Hoài 

A study on learner autonomy perception in language learning of second-

year students at Faculty of Biotechnology, Vietnam National University 

of Agriculture (Nghiên cứu nhận thức về sự tự chủ của người học trong 
việc học ngoại ngữ của sinh viên năm hai khoa Công nghệ Sinh học, 



University of Agriculture (Nghiên 

cứu nhận thức về sự tự chủ của 
người học trong việc học ngoại 

ngữ của sinh viên năm hai khoa 

Công nghệ Sinh học, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

 

48 Đại học  A Study on second year English-

majored students' difficulties in 

learning listening skills at Viet 

Nam National University of 

Agriculture. (Khảo sát về khó khăn 

của sinh viên năm hai chuyên 

ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

Phạm Thị Lệ 
Diễm 

ThS.Bùi Trung 
Kiên 

 A Study on second year English-majored students' difficulties in 

learning listening skills at Viet Nam National University of Agriculture. 

(Khảo sát về khó khăn của sinh viên năm hai chuyên ngành Ngôn ngữ 

Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

49 Đại học A study on using board games to 

improve speaking skills of the 5th 

grade students at Sunlink English 

center. (Nghiên cứu về việc sử 

dụng trò chơi trên bàn cờ để cải 

thiện kỹ năng nói của học sinh lớp 

5 tại trung tâm Anh ngữ Sunlink) 

Đặng Ngọc 

Diệp 

 ThS.Trần Thu 

Trang 

A study on using board games to improve speaking skills of the 5th grade 

students at Sunlink English center. (Nghiên cứu về việc sử dụng trò chơi 

trên bàn cờ để cải thiện kỹ năng nói của học sinh lớp 5 tại trung tâm Anh 

ngữ Sunlink) 

50 Đại học A study on difficulties in learning 

speaking skills of non-English 

majors in their classes of English 

for Food Science and Technology 

at Vietnam National University of 

Vũ Thị Dinh 
 ThS.Phạm 

Hương Lan 

A study on difficulties in learning speaking skills of non-English majors 

in their classes of English for Food Science and Technology at Vietnam 

National University of Agriculture (khảo sát về khó khăn trong học kỹ 

năng nói của sinh viên không chuyên tiếng Anh khi học Tiếng Anh 

chuyên ngành Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt 



Agriculture (khảo sát về khó khăn 

trong học kỹ năng nói của sinh 

viên không chuyên tiếng Anh khi 

học Tiếng Anh chuyên ngành 

Công nghệ thực phẩm tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

Nam) 

51 Đại học  A study on the current situation of 

learning English speaking skills in 

the light of Communicative 

Language Teaching at Van Giang 

High School – Hung Yen Province 

(Nghiên cứu về thực trạng học kỹ 

năng nói tiếng Anh bằng phương 

pháp giảng dạy ngôn ngữ theo định 

hướng giao tiếp tại trường Trung 

học  phổ thông Văn Giang – Hưng 

Yên) 

 
 

Phan Thị Dịu 

  

 

ThS. Trần 
Thanh Phương 

 A study on the current situation of learning English speaking skills in 

the light of Communicative Language Teaching at Van Giang High 

School – Hung Yen Province (Nghiên cứu về thực trạng học kỹ năng nói 

tiếng Anh bằng phương pháp giảng dạy ngôn ngữ theo định hướng giao 

tiếp tại trường Trung học  phổ thông Văn Giang – Hưng Yên) 

52 Đại học Difficulties facing VNUA’s third-

year English majored students in 

learning interpreting subject.  

(Những khó khăn của sinh viên 

năm thứ 3 chuyên ngành ngôn ngữ 

Anh tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam trong việc học môn 

phiên dịch) 

Lê Thùy Dung 
 ThS.Trần Thu 

Trang 

Difficulties facing VNUA’s third-year English majored students in 

learning interpreting subject.  

(Những khó khăn của sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành ngôn ngữ Anh 

tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc học môn phiên dịch) 

53 Đại học 
 A study of 10th graders’ 

Nguyễn Thùy 

Dung 

 ThS.Nguyễn 

Thị Lan Anh  A study of 10th graders’ motivation in reading lesssons at Soc Son high 



motivation in reading lesssons at 

Soc Son high school. (Nghiên cứu 

về động lực trong các giờ học đọc 

hiểu của học sinh lớp 10 tại trường 

THPT Sóc Sơn). 

school. (Nghiên cứu về động lực trong các giờ học đọc hiểu của học sinh 

lớp 10 tại trường THPT Sóc Sơn). 

54 Đại học  A study on common hand gestures 

used by the Vietnamese and the 

American (Nghiên cứu về những 

cử chỉ tay thường dùng của người 

Việt Nam và người Mỹ) 

Nguyễn Tuấn 
Dũng 

  

 

ThS.Hà Thị 
Lan   

 

 

 A study on common hand gestures 

used by the Vietnamese and the American (Nghiên cứu về những cử chỉ 

tay thường dùng của người Việt Nam và người Mỹ) 

55 Đại học  A study on the difficulties in 

learning a second foreign 

language- Chinese of English 

majors at Vietnam National 

University of Agriculture (Nghiên 

cứu về khó khăn của sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh trong việc 

học ngoại ngữ hai- tiếng Trung tại 

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

Lại Thị Thùy 
Dương 

 ThS.Trần 
Thanh Phương 

 A study on the difficulties in learning a second foreign language- 

Chinese of English majors at Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu về khó khăn của sinh viên ngành Ngôn ngữ 

Anh trong việc học ngoại ngữ hai- tiếng Trung tại Học viện Nông 

Nghiệp Việt Nam) 

56 Đại học  A study on passive voice in 

English 
and Vietnamese (Nghiên cứu thể 

bị 

động trong tiếng Anh và tiếng 

Việt) 

Bùi Thị Đào 

  

 

ThS.Hà Thị 
Lan   

 

 

 A study on passive voice in English 

and Vietnamese (Nghiên cứu thể bị 

động trong tiếng Anh và tiếng Việt) 

57 Đại học  A study on difficulties and 

solutions to improve reading skills 

Nguyễn Thị 

Đông 

 ThS.Trần Thị 

Hải 

 A study on difficulties and solutions to improve reading skills for first-

year English majors at Vietnam national university of Agriculture 



for first-year English majors at 

Vietnam national university of 

Agriculture (Nghiên cứu những 

khó khăn và các giải pháp nhằm 

cải thiện kỹ năng đọc cho sinh viên 

năm nhất  ngành ngôn ngữ Anh tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

(Nghiên cứu những khó khăn và các giải pháp nhằm cải thiện kỹ năng 

đọc cho sinh viên năm nhất  ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam) 

58 Đại học  A study on application of 

compliments to grade 10 students 

in speaking lessons at Nguyen Du 

High School - Bac Ninh province 

(Nghiên cứu việc áp dụng lời khen 

cho học sinh lớp 10 trong tiết học 

kĩ năng nói Trường THPT Nguyễn 

Du - tỉnh Bắc Ninh) 

Lê Văn Đức 
 ThS.Trần Thị 

Hải 

 A study on application of compliments to grade 10 students in speaking 

lessons at Nguyen Du High School - Bac Ninh province (Nghiên cứu 

việc áp dụng lời khen cho học sinh lớp 10 trong tiết học kĩ năng nói 

Trường THPT Nguyễn Du - tỉnh Bắc Ninh) 

59 Đại học Using videos to enhance young 

learners' English-speaking skills at 

an English center in Hanoi (Sử 

dụng băng ghi hình để cải thiện kỹ 

năng nói Tiếng Anh cho các học 

viên trẻ tuổi tại một trung tâm 

Tiếng Anh tại Hà Nội) 

Nguyễn Quang 

Hải 

 ThS.Bùi 

Trung Kiên 

Using videos to enhance young learners' English-speaking skills at an 

English center in Hanoi (Sử dụng băng ghi hình để cải thiện kỹ năng nói 

Tiếng Anh cho các học viên trẻ tuổi tại một trung tâm Tiếng Anh tại Hà 

Nội) 

60 Đại học 
 A study on ESP vocabulary 

learning strategies of students 

majoring in Veterinary Medicine 

Nguyễn Thị 

Hải 

 GVHD1: ThS. 

Nguyễn Thị 

Kim Quế 
GVHD2: 

ThS.Lê Thị 

 A study on ESP vocabulary learning strategies of students majoring in 

Veterinary Medicine at Vietnam National University of Agriculture 

(Nghiên cứu về chiến lược học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh 



at Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu về chiến 

lược học từ vựng tiếng Anh chuyên 

ngành của sinh viên khoa Thú y tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Hồng Lam viên khoa Thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

61 Đại học  A study on the second-year 

English majors’ difficulties in 

learning writing 4 at Vietnam 

National University of Agriculture 

(nghiên cứu về khó khăn trong việc 

học kỹ năng viết 4 của sinh viên 

năm thứ 2 ngành ngôn ngữ anh ở 

học Viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Vũ Thị Thu 

Hải 

 ThS.Nguyễn 

Thị Ngọc Thu 

 A study on the second-year English majors’ difficulties in learning 

writing 4 at Vietnam National University of Agriculture (nghiên cứu về 

khó khăn trong việc học kỹ năng viết 4 của sinh viên năm thứ 2 ngành 

ngôn ngữ anh ở học Viện Nông nghiệp Việt Nam) 

62 Đại học  A study of first- year English - 

majored students' motivation in 

speaking lessons at Vietnam 

National University of 

Agriculture. (Nghiên cứu về động 

lực học của sinh viên năm nhất 

chuyên ngành ngôn ngữ Anh trong 

những giờ học nói tại Học Viện 

Nông Nghiệp Việt Nam).  

Nguyễn Thị 

Tuyết Hạnh 

 ThS.Nguyễn 

Thị Lan Anh  

 A study of first- year English - majored students' motivation in speaking 

lessons at Vietnam National University of Agriculture. (Nghiên cứu về 

động lực học của sinh viên năm nhất chuyên ngành ngôn ngữ Anh trong 

những giờ học nói tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam).  

63 Đại học A study on difficulties in learning 

vocabulary of non-English majors 

in their English for Agronomy 

Lê Thị Thanh 

Hằng 

 ThS.Phạm 

Hương Lan 

A study on difficulties in learning vocabulary of non-English majors in 

their English for Agronomy classes at Vietnam National University of 

Agriculture (Khảo sát về khó khăn trong học từ vựng của sinh viên 



classes at Vietnam National 

University of Agriculture (Khảo 

sát về khó khăn trong học từ vựng 

của sinh viên không chuyên tiếng 

Anh  khi học Tiếng Anh chuyên 

ngành Nông học tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

không chuyên tiếng Anh  khi học Tiếng Anh chuyên ngành Nông học 

tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

64 Đại học A survey of strategies for learning 

speaking skills adopted by 8th 

graders at Huong Mac 1 Secondary 

School  (Khảo sát về các chiến 

lược học kỹ năng nói của học sinh 

lớp 8 trường Trung học cơ sở 

Hương Mạc 1) 

Nguyễn Thị 

Hằng 

ThS.Bùi Thị 

Là 

A survey of strategies for learning speaking skills adopted by 8th graders 

at Huong Mac 1 Secondary School  (Khảo sát về các chiến lược học kỹ 

năng nói của học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Hương Mạc 1) 

65 Đại học Using language games to improve 

young learners’ speaking skills at 

Viet-Uc English center.  

(Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để 

cải thiện kĩ năng nói của trẻ em tại 

trung tâm tiếng Anh Việt-Úc) 

Phạm Thị 

Hằng 

ThS.Trần Thu 

Trang 

Using language games to improve young learners’ speaking skills at 

Viet-Uc English center.  

(Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để cải thiện kĩ năng nói của trẻ em tại 

trung tâm tiếng Anh Việt-Úc) 

66 Đại học A study on using storytelling 

activity to teach speaking skills at 

Sunlink English center.  

(Nghiên cứu về việc sử dụng hoạt 

động kể chuyện để dạy kĩ năng nói 

tại trung tâm Anh ngữ Sunlink) 

Đào Thị Hiền 
ThS.Trần Thu 

Trang 

A study on using storytelling activity to teach speaking skills at Sunlink 

English center.  

(Nghiên cứu về việc sử dụng hoạt động kể chuyện để dạy kĩ năng nói tại 

trung tâm Anh ngữ Sunlink) 

67 Đại học  A study on the difficulties in 
learning speaking skills online of 

Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

GVHD1: ThS. 
Nguyễn Thị 

 A study on the difficulties in learning speaking skills online of second-
year English-majored students at Vietnam National University of 



second-year English-majored 

students at Vietnam National 
University of Agriculture 

(Nghiên cứu những khó khăn khi 

học kỹ năng nói online của sinh 

viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ 

Anh tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam) 

Kim Quế 

GVHD2: ThS. 
Lê Thị Hồng 

Lam 

Agriculture 

(Nghiên cứu những khó khăn khi học kỹ năng nói online của sinh viên 

năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

68 Đại học  A study on the difficulties in 

learning advanced translation of 

third-year English majors at 

Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu những 

khó khăn trong việc học môn biên 

dịch nâng cao của sinh viên năm 

thứ ba ngành ngôn ngữ Anh tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Thái Thu Hiền 
ThS.Nguyễn 

Thị Hường 

 A study on the difficulties in learning advanced translation of third-year 

English majors at Vietnam National University of Agriculture (Nghiên 

cứu những khó khăn trong việc học môn biên dịch nâng cao của sinh 

viên năm thứ ba ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

69 Đại học The current situation of utilizing 

mind maps in teaching English 

grammar for  8th grade students at 

Bao La Primary and Secondary 

school (Thực trạng sự dụng sơ đồ 

tư duy trong giảng dạy ngữ pháp 

tiếng anh cho học sinh lớp 8 tại 

trường TH& THCS Bao La) 

Vì Thị Hiếu 
ThS.Nguyễn 
Thị Hường 

The current situation of utilizing mind maps in teaching English 

grammar for  8th grade students at Bao La Primary and Secondary school 

(Thực trạng sự dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy ngữ pháp tiếng anh 

cho học sinh lớp 8 tại trường TH& THCS Bao La) 

70 Đại học 
The use of shadowing technique to 

Phạm Quỳnh 

Hoa 

ThS.Bùi Thị 

Là The use of shadowing technique to improve 8th graders’ English 



improve 8th graders’ English 

speaking skills at EEC English 

Centre (Sử dụng kỹ thuật 

shadowing nhằm cải thiện kỹ năng 

nói tiếng Anh của học sinh lớp 8 

tại Trung tâm Anh ngữ EEC) 

speaking skills at EEC English Centre (Sử dụng kỹ thuật shadowing 

nhằm cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của học sinh lớp 8 tại Trung tâm 

Anh ngữ EEC) 

71 Đại học  An investigation into metaphors 

used in Harry Potter and the Half-

Blood Prince by J. K. Rowling 

(Nghiên cứu về biện pháp ẩn dụ 

được sử dụng trong truyện Harry 

Potter và Hoàng tử lai của J. K. 

Rowling) 

Nguyễn Bá 

Hoàng 

TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy 

 An investigation into metaphors used in Harry Potter and the Half-

Blood Prince by J. K. Rowling (Nghiên cứu về biện pháp ẩn dụ được sử 

dụng trong truyện Harry Potter và Hoàng tử lai của J. K. Rowling) 

72 Đại học  An investigation into 8th graders’ 

difficulties in learning speaking 

skills at Dai Hung Secondary 

School. (Khảo sát về những khó 

khăn trong việc học kĩ năng nói 

của học sinh lớp 8 tại trường Trung 

học cơ sở Đại Hưng) 

Lưu Ánh Hồng 
ThS.Bùi Thị 

Là 

 An investigation into 8th graders’ difficulties in learning speaking skills 

at Dai Hung Secondary School. (Khảo sát về những khó khăn trong việc 

học kĩ năng nói của học sinh lớp 8 tại trường Trung học cơ sở Đại Hưng) 

73 Đại học A survey on the advantages and 

the disadvantages of learning to 

integrate reading and writing skills 

to improve the writing skill of 

first-year students at Vietnam 

Đồng Thị Huệ 
ThS. Nguyễn 

Thị Thuý Lan 

A survey on the advantages and the disadvantages of learning to 

integrate reading and writing skills to improve the writing skill of first-

year students at Vietnam National University of Agriculture (Khảo sát 

về những thuận lợi và khó khăn của việc học tích hợp kỹ năng đọc và 

viết nhằm nâng cao kỹ năng viết của sinh viên năm thứ nhất tại Học Viện 



National University of Agriculture 

(Khảo sát về những thuận lợi và 

khó khăn của việc học tích hợp kỹ 

năng đọc và viết nhằm nâng cao kỹ 

năng viết của sinh viên năm thứ 

nhất tại Học Viện Nông nghiệp 

Việt Nam) 

Nông nghiệp Việt Nam) 

74 Đại học  A study on difficulties in learning 

English vocabulary of 12th grade 

students at Nguyen Huu Tien high 

school, Hanam province (Nghiên 

cứu về những khó khăn trong việc 

học từ vựng Tiếng Anh của học 

sinh lớp 12 trường trung học phổ 

thông Nguyễn Hữu Tiến, Hà Nam) 

Trần Thị 

Huyên 

ThS.Nguyễn 

Thị Ngọc Thu 

 A study on difficulties in learning English vocabulary of 12th grade 

students at Nguyen Huu Tien high school, Hanam province (Nghiên cứu 

về những khó khăn trong việc học từ vựng Tiếng Anh của học sinh lớp 

12 trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến, Hà Nam) 

75 Đại học  Motivation for vocabulary 

learning of English majors at 

Vietnam National University of 
Agriculture  

(Động lực học từ vựng của sinh 

viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Đan Thị Thúy 

Huyền 

ThS. Nguyễn 

Thị Hoài 

 Motivation for vocabulary learning of English majors at Vietnam 

National University of Agriculture  

(Động lực học từ vựng của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

76 Đại học An investigation into flouting 

maxims used in The Sun Also 

Rises by Ernest Hemingway  

(Nghiên cứu về vi phạm các 

phương châm hội thoại trong tiểu 

Hoàng Thị 

Huyền 

 TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy 
An investigation into flouting maxims used in The Sun Also Rises by 

Ernest Hemingway  

(Nghiên cứu về vi phạm các phương châm hội thoại trong tiểu thuyết 

“Mặt trời vẫn mọc” của nhà văn Ernest Hemingway) 



thuyết “Mặt trời vẫn mọc” của nhà 

văn Ernest Hemingway) 

77 Đại học  A study on Veterinary students' 

attitudes towards strategies in 

learning ESP vocabulary at 
Vietnam National University of 

Agriculture  

(Nghiên cứu thái độ của sinh viên 

khoa Thú y đối với các chiến lược 

học từ vựng Tiếng Anh chuyên 

ngành tại Học Viện Nông Nghiệp 

Việt Nam) 

Lại Thu 
Huyền 

 ThS.Nguyễn 
Thị Ngọc Thu 

 A study on Veterinary students' attitudes towards strategies in learning 
ESP vocabulary at Vietnam National University of Agriculture  

(Nghiên cứu thái độ của sinh viên khoa Thú y đối với các chiến lược học 

từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

78 Đại học A study on learner perceptions and 

teacher beliefs about learner 

autonomy in language learning at 

Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu về nhận 

thức của người học và niềm tin của 

giáo viên về sự tự chủ của người 

học trong việc học ngoại ngữ tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Nguyễn Thị 
Huyền 

ThS. Nguyễn 
Thị Hoài 

A study on learner perceptions and teacher beliefs about learner 

autonomy in language learning at Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu về nhận thức của người học và niềm tin của 

giáo viên về sự tự chủ của người học trong việc học ngoại ngữ tại Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam) 

79 Đại học  An investigation into the current 

situation of using multimedia in 

learning listening skills of the first-

year non-English majors at 

Vietnam National University of 

Agriculture (Khảo sát thực trạng 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

ThS.Nguyễn 

Thị Hường 

 An investigation into the current situation of using multimedia in 

learning listening skills of the first-year non-English majors at Vietnam 

National University of Agriculture (Khảo sát thực trạng sử dụng công 

nghệ đa phương tiện trong học kỹ năng nghe tiếng Anh của sinh viên 

năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 



sử dụng công nghệ đa phương tiện 

trong học kỹ năng nghe tiếng Anh 

của sinh viên năm thứ nhất không 

chuyên tiếng Anh tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

80 Đại học  English vocabulary learning 

strategies in an ESP context: a 

study of Food Science and 

Technology students at Vietnam 

National University of Agriculture 

(Các chiến lược học từ vựng tiếng 

Anh chuyên ngành: nghiên cứu với 

sinh viên ngành Công nghệ thực 

phẩm tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam) 

Đỗ Thị Hương 
ThS.Trần 

Thanh Phương 

 English vocabulary learning strategies in an ESP context: a study of 

Food Science and Technology students at Vietnam National University 

of Agriculture (Các chiến lược học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: 

nghiên cứu với sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam) 

81 Đại học  A study on the effectiveness of 

teaching English vocabulary by 

using pictures for 4th graders at 

Doraemon English center (Nghiên 

cứu hiệu quả của việc dạy từ vựng 

tiếng anh bằng tranh ảnh đối với 

học sinh lớp 4 tại trung tâm Anh 

ngữ Doraemon) 

Hoàng Thị 

Hương 

 ThS.Trần Thị 

Hải 

 A study on the effectiveness of teaching English vocabulary by using 

pictures for 4th graders at Doraemon English center (Nghiên cứu hiệu 

quả của việc dạy từ vựng tiếng anh bằng tranh ảnh đối với học sinh lớp 

4 tại trung tâm Anh ngữ Doraemon) 

82 Đại học A study on the effectiveness of 

using some interactive 

Nguyễn Thu 
Hương 

ThS.Trần Thị 
Tuyết Mai  

A study on the effectiveness of using some interactive applications in 

online teaching at Enlightening Educational Center (Nghiên cứu về hiệu 



applications in online teaching at 

Enlightening Educational Center 

(Nghiên cứu về hiệu quả của việc 

sử dụng các công cụ tương tác khi 

dạy online tại trung tâm giáo dục 

Enlightening)  

quả của việc sử dụng các công cụ tương tác khi dạy online tại trung tâm 

giáo dục Enlightening)  

83 Đại học  An investigation into strategies 

for speaking skills adopted by 

first-year English majors at 

Vietnam National University of 

Agriculture (Khảo sát chiến lược 

học kỹ năng nói của sinh viên năm 

thứ nhất ngành ngôn ngữ Anh tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Tạ Thị Lan 

Hương 

ThS.Bùi Thị 

Là 

 An investigation into strategies for speaking skills adopted by first-year 

English majors at Vietnam National University of Agriculture (Khảo sát 

chiến lược học kỹ năng nói của sinh viên năm thứ nhất ngành ngôn ngữ 

Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

84 Đại học  A study of second-year English- 

majored students’ motivation in 

English listening lessons at 

Vietnam National University of 

Agriculture. (Nghiên cứu động lực 

trong các giờ học nghe tiếng Anh 

của sinh viên năm hai chuyên 

ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam). 

Hà Thị Thu 

Hường 

ThS. Nguyễn 

Thị Lan Anh  

 A study of second-year English- majored students’ motivation in 

English listening lessons at Vietnam National University of Agriculture. 

(Nghiên cứu động lực trong các giờ học nghe tiếng Anh của sinh viên 

năm hai chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam). 

85 Đại học  A study on common 

pronunciation mistakes of second-

year English-majored students at 
Vietnam National University Of 

Trần Thị Mỹ 

Hường 

HD1: ThS.Lê 

Thi ̣ Hồng Lam 

HD2: ThS. 
Nguyêñ Thi ̣ 

 A study on common pronunciation mistakes of second-year English-

majored students at Vietnam National University Of Agriculture  

(Nghiên cứu về những lỗi phát âm thông thường của sinh viên năm hai 



Agriculture  

(Nghiên cứu về những lỗi phát âm 

thông thường của sinh viên năm 

hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Học 

viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

Kim Quế ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

86 Đại học  A study on the use of vocabulary 

learning strategies in English 

classes at Bee English Center 

(Nghiên cứu về việc sử dụng các 

chiến lược học từ vựng trong các 

lớp học tiếng Anh tại trung tâm 

tiếng Anh Bee) 

Nguyễn Thị 
Hưởng 

ThS.Trần 
Thanh Phương 

 A study on the use of vocabulary learning strategies in English classes 

at Bee English Center (Nghiên cứu về việc sử dụng các chiến lược học 

từ vựng trong các lớp học tiếng Anh tại trung tâm tiếng Anh Bee) 

87 Đại học  An investigation into vocabulary 

learning strategies used by the 
tenth-grade pupils at Van Lam 

High 

School in Hung Yen Province 
(Nghiên cứu về những chiến lược 

học từ vựng cho học sinh lớp 10 tại 

trường THPT Văn Lâm ở Hưng 

Yên ) 

Trịnh Thị 
Khuyên 

 

 

ThS. Hà Thị 
Lan   

 

 

 An investigation into vocabulary 
learning strategies used by the 

tenth-grade pupils at Van Lam High 

School in Hung Yen Province (Nghiên cứu về những chiến lược 
học từ vựng cho học sinh lớp 10 tại 

trường THPT Văn Lâm ở Hưng 

Yên ) 

88 Đại học A study on English and 

Vietnamese greetings from a 

cross-cultural communication 

perspective (Nghiên cứu về lời 

chào trong tiếng Anh và tiếng Việt 

từ góc độ giao tiếp giao văn hóa) 

Đào Thị Thùy 

Linh 

ThS.Trần 

Thanh Phương 

A study on English and Vietnamese greetings from a cross-cultural 

communication perspective (Nghiên cứu về lời chào trong tiếng Anh và 

tiếng Việt từ góc độ giao tiếp giao văn hóa) 

89 Đại học 
  A study of 7th graders' motivation 

Nguyễn 
Phương Linh 

ThS.Nguyễn 
Thị Lan Anh   A study of 7th graders' motivation in reading lessons at Viet Lam 



in reading lessons at Viet Lam 

Secondary school, Ha Giang 

province.  (Nghiên cứu về động 

lực học trong những giờ học đọc 

của học sinh lớp 7 trường THCS 

Thị trấn Việt Lâm, tỉnh Hà Giang). 

Secondary school, Ha Giang province.  (Nghiên cứu về động lực học 

trong những giờ học đọc của học sinh lớp 7 trường THCS Thị trấn Việt 

Lâm, tỉnh Hà Giang). 

90 Đại học  Students'attitudes towards native 

English teachers and non-native 

English speaker teachers: an 

investigation at Language Link 

Academic in Tu Son- Bac Ninh 

Province (Nghiên cứu về thái độ 

của học sinh với giáo viên dạy 

tiếng Anh người bản ngữ và giáo 

viên dạy tiếng Anh người Việt tại 

trung tâm Anh ngữ Quốc tế 

Language Link Từ Sơn- Bắc Ninh) 

Nguyễn Trang 

Loan 

ThS.Trần 

Thanh Phương 

 Students'attitudes towards native English teachers and non-native 

English speaker teachers: an investigation at Language Link Academic 

in Tu Son- Bac Ninh Province (Nghiên cứu về thái độ của học sinh với 

giáo viên dạy tiếng Anh người bản ngữ và giáo viên dạy tiếng Anh người 

Việt tại trung tâm Anh ngữ Quốc tế Language Link Từ Sơn- Bắc Ninh) 

91 Đại học Using songs to enhance young 

learners’ English speaking skills at 

Popodoo Smart English Thanh Ha 
Center  

(Ứng dụng bài hát nhằm nâng cao 

kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh 

tại Trung tâm Popodoo Smart 

English Thanh Hà) 

Tăng Thị Mai 

Loan 

  

TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy 
Using songs to enhance young learners’ English speaking skills at 

Popodoo Smart English Thanh Ha Center  

(Ứng dụng bài hát nhằm nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh 

tại Trung tâm Popodoo Smart English Thanh Hà) 

92 Đại học The advantages and disadvantages 

of using information technology in 

Hoàng Thành 

Long 

 ThS.Trần Thu 

Trang 

The advantages and disadvantages of using information technology in 

learning English listening skills of grade 12 students at Dong Anh high 



learning English listening skills of 

grade 12 students at Dong Anh 
high school 

(Những thuận lợi và khó khăn của 

việc sử dụng công nghệ thông tin 

trong việc học kĩ năng nghe tiếng 

Anh của học sinh lớp 12 tại trường 

THPT Đông Anh) 

school 

(Những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng công nghệ thông tin 

trong việc học kĩ năng nghe tiếng Anh của học sinh lớp 12 tại trường 

THPT Đông Anh) 

93 Đại học  A study of idioms, proverbs by 

weather in english and vietnamese 

from cultural perspective (Nghiên 
cứu các thành ngữ, tục ngữ về thời 

tiết trong tiếng Anh và tiếng Việt 

nhìn từ góc độ văn hóa.) 

Lê Phi Tuấn 
Lộc 

  

 

ThS.Hà Thị 
Lan   

 

 

 A study of idioms, proverbs by 

weather in english and vietnamese 

from cultural perspective (Nghiên 
cứu các thành ngữ, tục ngữ về thời 

tiết trong tiếng Anh và tiếng Việt 

nhìn từ góc độ văn hóa.) 

94 Đại học A study on English-majored 

students’ attitudes towards peer 

feedback in writing lessons at 

Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu về thái độ 

của sinh viên chuyên ngành Ngôn 

ngữ Anh đối với phản hồi ngang 

hàng trong giờ học viết tại Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Nguyễn Thị 
Lương 

 ThS.Trần Thị 
Tuyết Mai  

A study on English-majored students’ attitudes towards peer feedback 

in writing lessons at Vietnam National University of Agriculture 

(Nghiên cứu về thái độ của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đối 

với phản hồi ngang hàng trong giờ học viết tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam) 

95 Đại học  A Study on conceptual metaphors 

in Donald Trump’s Speeches: 
Nomination Acceptance (2016) 

and Victory  

(Nghiên cứu về phép ẩn dụ ý niệm 

trong 2 bài phát biểu của Donald 

 

 
Nguyễn Đức 

Mạnh 

  

 
TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy 

 A Study on conceptual metaphors in Donald Trump’s Speeches: 
Nomination Acceptance (2016) and Victory  

(Nghiên cứu về phép ẩn dụ ý niệm trong 2 bài phát biểu của Donald 

Trump: Chấp nhận Đề cử và Chiến thắng) 



Trump: Chấp nhận Đề cử và Chiến 

thắng) 

96 Đại học  An investigation into the reality of 

learning English speaking skills of 

first-year English-majored 

students at Vietnam National 

University of Agriculture (Tìm 

hiểu thực trạng việc học kỹ năng 

nói tiếng Anh của sinh viên năm 

nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 

tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

Trần Bích 

Ngọc 

ThS. Trần Thị 

Tuyết Mai  

 An investigation into the reality of learning English speaking skills of 

first-year English-majored students at Vietnam National University of 

Agriculture (Tìm hiểu thực trạng việc học kỹ năng nói tiếng Anh của 

sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam) 

97 Đại học A survey of techniquesfor learning 

English vocabulary adopted by 

10th graders at Tu Ky High School 

(Khảo sát về các kĩ thuật học từ 

vựng tiếng Anh của học sinh lớp 

10 trường THPT Tứ Kỳ) 

Đoàn Hồng 

Nhung 

ThS.Bùi Thị 

Là 

A survey of techniquesfor learning English vocabulary adopted by 10th 

graders at Tu Ky High School (Khảo sát về các kĩ thuật học từ vựng 

tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Tứ Kỳ) 

98 Đại học Using language games to improve 

the 6th graders' English speaking 

skills at Hoan Long Secondary 
School, Hung Yen Province  

(Ứng dụng trò chơi ngôn ngữ để 

cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh 

cho học sinh lớp 6 Trường THCS 

Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) 

Nguyễn 

Phương Nhung 

  

 

TS. Nguyễn 
Thị Thu Thủy 

Using language games to improve the 6th graders' English speaking 

skills at Hoan Long Secondary School, Hung Yen Province  

(Ứng dụng trò chơi ngôn ngữ để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho 

học sinh lớp 6 Trường THCS Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) 

99 Đại học An investigation into second-year Trịnh Thị  ThS.Trần Thị An investigation into second-year English-majored students’ autonomy 



English-majored students’ 

autonomy in learning speaking 

skills at Vietnam National 

University of Agriculture (Tìm 

hiểu tính tự chủ khi học kỹ năng 

nói của sinh viên chuyên ngữ năm 

2 tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

Ninh Tuyết Mai  in learning speaking skills at Vietnam National University of 

Agriculture (Tìm hiểu tính tự chủ khi học kỹ năng nói của sinh viên 

chuyên ngữ năm 2 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

100 Đại học An investigation into the reality of 

learning listening skills of first-

year non-English majored students 

at Vietnam National University of 

Agriculture (Tìm hiểu thực trạng 

việc học kỹ năng nghe của sinh 

viên không chuyên ngữ năm nhất 

tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 

 ThS.Trần Thị 

Tuyết Mai  

An investigation into the reality of learning listening skills of first-year 

non-English majored students at Vietnam National University of 

Agriculture (Tìm hiểu thực trạng việc học kỹ năng nghe của sinh viên 

không chuyên ngữ năm nhất tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

101 Đại học  A study of 8th graders' motivation 

in English Vocabulary lessons at 

Kep Town Secondary School, Bac 

Giang Province. (Nghiên cứu về 

động lực học trong những giờ học 

từ vựng tiếng Anh của học sinh lớp 

8 trường THCS Thị trấn Kép, tỉnh 

Bắc Giang). 

Hà Thị 

Phương 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Thị Lan Anh 

 A study of 8th graders' motivation in English Vocabulary lessons at Kep 

Town Secondary School, Bac Giang Province. (Nghiên cứu về động lực 

học trong những giờ học từ vựng tiếng Anh của học sinh lớp 8 trường 

THCS Thị trấn Kép, tỉnh Bắc Giang). 



102 Đại học  A study on the strategies used to 

improve the listening skills by 

second-year English-majored 

students at Vietnam National 

University of Agriculture (Nghiên 

cứu các chiến lược được sử dụng 

để nâng cao kĩ năng nghe của sinh 

viên năm 2 ngành ngôn ngữ Anh 

tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

Lê Ngọc Nam 

Phương 

GVHD1: 

ThS.Nguyễn 
Thị Kim Quế 

GVHD2: 

ThS.Lê Thị 
Hồng Lam 

 A study on the strategies used to improve the listening skills by second-

year English-majored students at Vietnam National University of 

Agriculture (Nghiên cứu các chiến lược được sử dụng để nâng cao kĩ 

năng nghe của sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam) 

103 Đại học A study on the reading 

comprehension difficulties faced 

by non-English major students on 

their English 1 course at Vietnam 

National University of 

Agriculture (Nghiên cứu khó khăn 

trong đọc hiểu của sinh viên không 

chuyên tiếng Anh khi học môn 

Tiếng Anh 1 tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam) 

Nguyễn Đình 

Quang 

GVHD1: 

ThS.Nguyễn 
Thị Kim Quế 

GVHD2: 

ThS.Lê Thị 

Hồng Lam 

A study on the reading comprehension difficulties faced by non-English 

major students on their English 1 course at Vietnam National University 

of Agriculture (Nghiên cứu khó khăn trong đọc hiểu của sinh viên không 

chuyên tiếng Anh khi học môn Tiếng Anh 1 tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam) 

104 Đại học  A Study on Metaphors and 

Similes in Harry Potter and the 

Chamber of Secrets by J.K. 
Rowling  

(Nghiên cứu về phép ẩn dụ và tỉ dụ 

trong truyện Harry Potter và Căn 

phòng bí mật của tác giả 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

 

TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy  A Study on Metaphors and Similes in Harry Potter and the Chamber of 

Secrets by J.K. Rowling  

(Nghiên cứu về phép ẩn dụ và tỉ dụ trong truyện Harry Potter và Căn 

phòng bí mật của tác giả J.K.Rowling) 



J.K.Rowling) 

105 Đại học  A study on difference in spelling 

and pronunciation between AmE 

and BrE (Nghiên cứu sư ̣khác nhau 

về chính tả và phát âm giữa Anh 

My ̃và Anh Anh) 

Sầm Hoàng 

Sơn 

 ThS.Trần Thị 

Hải 

 A study on difference in spelling and pronunciation between AmE and 

BrE (Nghiên cứu sư ̣khác nhau về chính tả và phát âm giữa Anh My ̃và 

Anh Anh) 

106 Đại học  A study on proverbs related to 

family in English and Vietnamese. 

(Nghiên cứu về tục ngữ liên quan 

đến gia đình trong Tiếng Anh và 

Tiếng Việt) 

Nguyễn Thị 

Phương Thanh 

 ThS.Nguyễn 

Thị Minh Tâm 

 A study on proverbs related to family in English and Vietnamese. 

(Nghiên cứu về tục ngữ liên quan đến gia đình trong Tiếng Anh và Tiếng 

Việt) 

107 Đại học  A study on Veterinary students’ 

difficulties in learning ESP 

vocabulary at Vietnam National 

University of Agriculture 

(Nghiên cứu những khó khăn của 

sinh viên khoa Thú y trong việc 

học từ vựng Tiếng Anh chuyên 

ngành tại Học Viện Nông Nghiệp 

Việt Nam) 

Trần Thị 

Thanh 

 ThS.Nguyễn 

Thị Ngọc Thu 

 A study on Veterinary students’ difficulties in learning ESP vocabulary 

at Vietnam National University of Agriculture 

(Nghiên cứu những khó khăn của sinh viên khoa Thú y trong việc học 

từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

108 Đại học An investigation into difficulties in 

learning translation of third-year 

English-majored students at 
Vietnam National University of 

Agriculture  

(Điều tra về những khó khăn trong 

việc học môn biên dịch của sinh 

Phạm Phương 

Thảo 

 ThS.Trần Thị 

Tuyết Mai  

An investigation into difficulties in learning translation of third-year 

English-majored students at Vietnam National University of Agriculture  

(Điều tra về những khó khăn trong việc học môn biên dịch của sinh viên 

năm ba ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 



viên năm ba ngành ngôn ngữ Anh 

tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

109 Đại học  Using storytelling to improve 

young learners' English 

vocabulary at Tony English  

(Ứng dụng kể chuyện để cải thiện 

vốn từ tiếng Anh cho trẻ em tại 

Trung tâm Tony English) 

Trần Thu Thảo 

 

 TS. Nguyễn 

Thị Thu Thủy 
 Using storytelling to improve young learners' English vocabulary at 

Tony English  

(Ứng dụng kể chuyện để cải thiện vốn từ tiếng Anh cho trẻ em tại Trung 

tâm Tony English) 

110 Đại học A comparative study on the idioms 

related to food in English and their 

equivalants in Vietnamese 

(Nghiên cứu các thành ngữ liên 

quan đến thức ăn trong tiếng Anh 

và các thành ngữ tương đương 

trong Tiếng Việt) 

Vũ Thị Thắm 

GVHD1: 

ThS.Nguyễn 

Thị Kim Quế 
GVHD2: 

ThS.Lê Thị 

Hồng Lam 

 

A comparative study on the idioms related to food in English and their 

equivalants in Vietnamese (Nghiên cứu các thành ngữ liên quan đến thức 

ăn trong tiếng Anh và các thành ngữ tương đương trong Tiếng Việt) 

111 Đại học Factors affecting the learning 

interest of first-year English-

majored students at Vietnam 

National University of Agriculture  

(Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng 

thú học tập của sinh viên năm nhất 

ngành Ngôn Ngữ Anh tại Hoc̣ viêṇ 

Nông nghiêp̣ Viêṭ Nam) 

Ngô Thị Thủy 

HD1: ThS.Lê 

Thi ̣ Hồng Lam 
HD2: ThS. 

Nguyêñ Thi ̣ 

Kim Quế 

Factors affecting the learning interest of first-year English-majored 

students at Vietnam National University of Agriculture  

(Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên năm nhất 

ngành Ngôn Ngữ Anh tại Hoc̣ viêṇ Nông nghiêp̣ Viêṭ Nam) 

112 Đại học A study on the current situation of 

the third-year English majors’ 

learning speaking skills by using 
the 

debate technique at Vietnam 

Đặng Thị 

Thúy 

 

 

ThS.Hà Thị 
Lan   

 

A study on the current situation of 

the third-year English majors’ 

learning speaking skills by using the 
debate technique at Vietnam 

National University of Agriculture 



National University of Agriculture 

(Nghiên cứu về thực trạng học kỹ 
năng nói của sinh viên năm ba 

chuyên ngành NN Anh bằng 

phương pháp tranh biện tại 

VNUA) 

 (Nghiên cứu về thực trạng học kỹ 

năng nói của sinh viên năm ba 
chuyên ngành NN Anh bằng 

phương pháp tranh biện tại VNUA) 

113 Đại học Difficulties facing To Hieu high 

school students in learning English 
speaking skills.  

(Những khó khăn của học sinh 

trường THPT Tô Hiệu trong việc 

học kỹ năng nói tiếng Anh) 

Bùi Thị 
Thương 

 ThS.Trần Thu 
Trang 

Difficulties facing To Hieu high school students in learning English 
speaking skills.  

(Những khó khăn của học sinh trường THPT Tô Hiệu trong việc học kỹ 

năng nói tiếng Anh) 

114 Đại học Difficulties of note-taking in 

consecutive interpreting of third- 

year English majors at Vietnam 

National University of Agriculture 

(Những khó khăn khi sử dụng kĩ 

năng ghi chép trong phiên dịch nối 

tiếp của sinh viên năm thứ ba 

ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) 

Dương Thu 

Trang 

ThS.Nguyễn 

Thị Hường 

Difficulties of note-taking in consecutive interpreting of third- year 

English majors at Vietnam National University of Agriculture (Những 

khó khăn khi sử dụng kĩ năng ghi chép trong phiên dịch nối tiếp của sinh 

viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

115 Đại học  Difficulties in learning listening 

skills of English- majored students 

at Vietnam National University of 

Agriculture (Những khó khăn 

trong việc học kĩ năng nghe của 

sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại 

Lê Huyền 
Trang 

 ThS.Trần 
Thanh Phương 

 Difficulties in learning listening skills of English- majored students at 

Vietnam National University of Agriculture (Những khó khăn trong việc 

học kĩ năng nghe của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam) 



Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

116 Đại học Using Quizziz application to 

enhance vocabulary for the senior 

non-English majored students at 

VNUA Center for Foreign 

Languages and International 

Education. (Sử dụng ứng dụng 

Quizziz trong việc cải thiện từ 

vựng cho sinh viên năm cuối 

không chuyên Tiếng Anh tại trung 

tâm ngoại ngữ và đào tạo quốc tế 

tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

Nguyễn Hoài 

Trang 

 ThS.Bùi 

Trung Kiên 

Using Quizziz application to enhance vocabulary for the senior non-

English majored students at VNUA Center for Foreign Languages and 

International Education. (Sử dụng ứng dụng Quizziz trong việc cải thiện 

từ vựng cho sinh viên năm cuối không chuyên Tiếng Anh tại trung tâm 

ngoại ngữ và đào tạo quốc tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

117 Đại học  English conditionals and their 

Vietnamese equivalents on the 

basis of the book Harry Potter and 

the the Deathly Hallows by 

J.K.Rowling (câu điều kiện tiếng 

Anh và tương đương trong tiếng 

Việt dựa trên cuốn sách Harry 

Potter và Bảo bối tử thần của J. K. 

Rowling) 

Nguyễn Thị 

Trang 

 ThS.Phạm Thị 

Hạnh 

 English conditionals and their Vietnamese equivalents on the basis of 

the book Harry Potter and the the Deathly Hallows by J.K.Rowling (câu 

điều kiện tiếng Anh và tương đương trong tiếng Việt dựa trên cuốn sách 

Harry Potter và Bảo bối tử thần của J. K. Rowling) 

118 Đại học Difficulties facing VNUA’s first-

year English majored students in 

learning reading skills.  

(Những khó khăn của sinh viên 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

ThS. Trần Thu 

Trang 

Difficulties facing VNUA’s first-year English majored students in 

learning reading skills.  

(Những khó khăn của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành ngôn ngữ 

Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc học kĩ năng đọc 



năm thứ nhất chuyên ngành ngôn 

ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam trong việc học kĩ năng 

đọc hiểu) 

hiểu) 

119 Đại học  A study on the impact of body 

language in teaching English to 

grade 9 students at Nghĩa Trụ 
secondary school 

(Nghiên cứu về ảnh hưởng của 

việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi 

dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 9 

tại trường THCS Nghĩa Trụ) 

Nguyễn Thu 

Trang 

 ThS.Trần Thị 

Tuyết Mai  

 A study on the impact of body language in teaching English to grade 9 

students at Nghĩa Trụ secondary school 

(Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi dạy 

tiếng Anh cho học sinh lớp 9 tại trường THCS Nghĩa Trụ) 

120 Đại học Factord affecting career 

orientation of third-year English-

majored students at Vietnam 

National University of Agriculture 

(Các yếu tố ảnh hưởng đến định 

hướng nghề nghiệp của sinh viên 

năm thứ ba ngành ngôn ngữ Anh 

tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam) 

Phạm Hoài 

Trang 

HD1: ThS.Lê 
Thị Hồng Lam 

HD2: 

ThS.Nguyễn 

Thị Kim Quế 

Factord affecting career orientation of third-year English-majored 

students at Vietnam National University of Agriculture (Các yếu tố ảnh 

hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm thứ ba ngành 

ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

121 Đại học  A Study on Similes and  

Metaphors used in Hills Like 

White Elephants and The Old Man 
and the Sea by Ernest Hemingway  

(Nghiên cứu về phép tỉ dụ và ẩn dụ 

được sử dụng trong tác phẩm 

Những Ngọn Đồi Tựa Đàn Voi 

Lê Đức Anh 

Tuấn 

 

 

TS. Nguyễn 
Thị Thu Thủy 

 A Study on Similes and  Metaphors used in Hills Like White Elephants 

and The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway  

(Nghiên cứu về phép tỉ dụ và ẩn dụ được sử dụng trong tác phẩm Những 

Ngọn Đồi Tựa Đàn Voi Trắng và truyện Ông Già và Biển Cả của Ernest 

Hemingway) 



Trắng và truyện Ông Già và Biển 

Cả của Ernest Hemingway) 

122 Đại học  The current situation of learning 

English vocabulary by flashcards: 

a study of the 9th graders at 

Nguyen Van Linh Secondary 

School - Hung Yen Province 

(Thực trạng việc học từ vựng tiếng 

Anh bằng thẻ từ vựng: nghiên cứu 

đối với học sinh khối 9 trường 

THCS Nguyễn Văn Linh- tỉnh 

Hưng Yên) 

Đỗ Thị Ánh 

Tuyết 

ThS. Trần 

Thanh Phương 

 The current situation of learning English vocabulary by flashcards: a 

study of the 9th graders at Nguyen Van Linh Secondary School - Hung 

Yen Province (Thực trạng việc học từ vựng tiếng Anh bằng thẻ từ vựng: 

nghiên cứu đối với học sinh khối 9 trường THCS Nguyễn Văn Linh- tỉnh 

Hưng Yên) 

123 Đại học  A study on the ESP vocabulary 

learning strategies employed by 

third-year students majoring in 

Accounting & Business 

Administration at Vietnam 

National University of Agriculture 

(Nghiên cứu những chiến lược học 

từ vựng chuyên ngành của sinh 

viên năm thứ ba ngành Kế toán và 

Quản trị kinh doanh tại Học viện 

nông nghiệp Việt Nam) 

Ngô Thị Ngọc 

Uyên 

GVHD1: 
ThS.Nguyễn 

Thị Kim Quế 

GVHD2: 
ThS.Lê Thị 

Hồng Lam 

 A study on the ESP vocabulary learning strategies employed by third-

year students majoring in Accounting & Business Administration at 

Vietnam National University of Agriculture (Nghiên cứu những chiến 

lược học từ vựng chuyên ngành của sinh viên năm thứ ba ngành Kế toán 

và Quản trị kinh doanh tại Học viện nông nghiệp Việt Nam) 

124 Đại học A study on vocabulary learning 

strategies of 12th-grade students at 

Nguyễn Thị 
Hồng Uyên 

 ThS.Nguyễn 
Thị Hường 

A study on vocabulary learning strategies of 12th-grade students at 

Quang Minh High School (Nghiên cứu về các chiến lược học từ vựng 



Quang Minh High School (Nghiên 

cứu về các chiến lược học từ vựng 

của học sinh lớp 12 tại trường 

THPT Quang Minh) 

của học sinh lớp 12 tại trường THPT Quang Minh) 

125 Đại học  A study on the diffiulties in 

learning English speaking skills of 

9th grade students in Hoa Hieu 2 

Middle School (Nghiên cứu những 

khó khăn về kĩ năng nói của học 

sinh lớp 9 trường THCS Hòa Hiếu 

2) 

Dương Thị 

Thùy Vân 

 GVHD1: ThS. 
Nguyễn Thị 

Kim Quế 

GVHD2: 
ThS.Lê Thị 

Hồng Lam 

 A study on the diffiulties in learning English speaking skills of 9th grade 

students in Hoa Hieu 2 Middle School (Nghiên cứu những khó khăn về 

kĩ năng nói của học sinh lớp 9 trường THCS Hòa Hiếu 2) 

126 Đại học  Difficulties in learning English 

vocabulary of the third-year 

English-majored students at 
Vietnam National University of 

Agriculture  

(Những khó khăn trong việc học từ 

vựng tiếng Anh của sinh viên năm 

ba ngành Ngôn ngữ Anh của Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam) 

Nguyễn Hải 

Yến 

HD1: ThS.Lê 

Thi ̣ Hồng Lam 

HD2: ThS. 
Nguyêñ Thi ̣ 

Kim Quế 

 Difficulties in learning English vocabulary of the third-year English-

majored students at Vietnam National University of Agriculture  

(Những khó khăn trong việc học từ vựng tiếng Anh của sinh viên năm 

ba ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 

127 Đại học  A study on the use of language in 

advertising slogans by two 

technology brand competitors 

Apple versus Samsung (nghiên 

cứu cách sử dụng ngôn ngữ trong 

các khẩu hiệu quảng cáo của hai 

công ty công nghệ đối thủ Apple 

Nguyễn Hải 
Yến 

 ThS.Phạm Thị 
Hạnh  

 A study on the use of language in advertising slogans by two technology 

brand competitors Apple versus Samsung (nghiên cứu cách sử dụng 

ngôn ngữ trong các khẩu hiệu quảng cáo của hai công ty công nghệ đối 

thủ Apple và Samsung) 



và Samsung) 

128 Đại học  A study on attitudes towards 

learning speaking skills of first-

year English majored students at 

Viet Nam National University of 

Agriculture (Khảo sát thái độ với 

việc học kỹ năng nói của sinh viên 

năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh tại 

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

Vũ Thị Hải 

Yến 

 ThS.Bùi 

Trung Kiên 

 A study on attitudes towards learning speaking skills of first-year 

English majored students at Viet Nam National University of 

Agriculture (Khảo sát thái độ với việc học kỹ năng nói của sinh viên 

năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam) 

129 Đại học Tích hợp giáo dục sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ 

môi trường trong dạy học phần 3 – 

Kỹ thuật điện, môn Công nghệ 8, 

trường THCS 

Nghiêm Thị 

Anh 

Nguyễn Tất 

Thắng 

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi 

trường trong dạy học phần 3 – Kỹ thuật điện, môn Công nghệ 8, trường 

THCS 

130 Đại học Vận dụng kỹ thuật hoạt động nhóm 

trong dạy học phần 4 -Thủy sản 

môn Công nghệ 7, trường THCS 

Ngọc Quang 

Đạo 

Nguyễn Tất 

Thắng 

Vận dụng kỹ thuật hoạt động nhóm trong dạy học phần 4 -Thủy sản môn 

Công nghệ 7, trường THCS 

131 Đại học Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi để 

kiểm tra, đánh giá theo định hướng 

phát triển năng lực và phẩm chất 

học sinh trong dạy học phần 4 - 

Thuỷ sản, môn Công nghệ 7, 

Trường THCS 

Nguyễn Thanh 
Điệp 

Nguyễn Tất 
Thắng 

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi để kiểm tra, đánh giá theo định hướng 

phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong dạy học phần 4 - Thuỷ 

sản, môn Công nghệ 7, Trường THCS 

132 Đại học Tích hợp bảo vệ môi trường trong 

dạy học chủ đề 3 - Trang phục và 
Vũ Thị Đoan 

Nguyễn Tất 
Thắng 

Tích hợp bảo vệ môi trường trong dạy học chủ đề 3 - Trang phục và thời 

trang, môn Công nghệ 6, trường THCS 



thời trang, môn Công nghệ 6, 

trường THCS 

133 Đại học Sử dụng video clips trong dạy học 

thực hành chương VIII - Mạng 

điện trong nhà, môn Công nghệ 8, 

trường THCS 

Hà Thị Đoàn 
Nguyễn Tất 

Thắng 

Sử dụng video clips trong dạy học thực hành chương VIII - Mạng điện 

trong nhà, môn Công nghệ 8, trường THCS 

134 Đại học Tích hợp giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh trong dạy học chủ đề 

3 - Trang phục và thời trang, môn 

Công nghệ 6, trường THCS 

Thân Thị 

Dung 

Nguyễn Tất 

Thắng 

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học chủ đề 3 - 

Trang phục và thời trang, môn Công nghệ 6, trường THCS 

135 Đại học Sử dụng kỹ thuật "hẹn hò" trong 

dạy học chủ đề 4-Đồ dùng điện 

trong gia đình, môn Công nghệ 6, 

trường THCS 

Nguyễn Thị 
Ngọc Hân 

Nguyễn Tất 
Thắng 

Sử dụng kỹ thuật "hẹn hò" trong dạy học chủ đề 4-Đồ dùng điện trong 

gia đình, môn Công nghệ 6, trường THCS 

136 Đại học Sử dụng trò chơi trong dạy học 

phần 4 - Thủy sản, môn Công nghệ 

7, trường THCS 

Hoàng Thị 

Hằng 

Nguyễn Tất 

Thắng 

Sử dụng trò chơi trong dạy học phần 4 - Thủy sản, môn Công nghệ 7, 

trường THCS 

137 Đại học Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy 

học chủ đề 4 - Đồ dùng điện trong 

gia đình, môn Công nghệ 6, trường 

THCS 

Trần Thị Hằng 
Nguyễn Tất 
Thắng 

Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chủ đề 4 - Đồ dùng điện trong gia 

đình, môn Công nghệ 6, trường THCS 

138 Đại học Thiết kế và sử dụng trò chơi trong 

dạy học chương I, phần Chăn nuôi, 

môn Công nghệ 7,  trường THCS 

Phạm Thị Mai 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Thiết kế và sử dụng trò chơi trong dạy học chương I, phần Chăn nuôi, 

môn Công nghệ 7,  trường THCS 

139 Đại học 
Thiết kế và sử dụng trò chơi trong 

Nguyễn Thị 
Hiên 

Nguyễn Thị 
Thanh Hiền Thiết kế và sử dụng trò chơi trong dạy học chương VII, phần 3-Kĩ thuật 



dạy học chương VII, phần 3-Kĩ 

thuật điện, môn Công nghệ 8,  

trường THCS 

điện, môn Công nghệ 8,  trường THCS 

140 Đại học Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích 

cực trong phương pháp thảo luận 

nhóm để dạy Chương 3, môn Công 

nghệ 10, trường THPT 

Hoàng Thị 

Hiền 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong phương pháp thảo luận 

nhóm để dạy Chương 3, môn Công nghệ 10, trường THPT 

141 Đại học Sưu tầm và sử dụng tranh ảnh 

trong dạy học phần 4 - Thuỷ sản, 

môn Công nghệ 7, trường THCS 

Nguyễn Thị 

Hiền 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Sưu tầm và sử dụng tranh ảnh trong dạy học phần 4 - Thuỷ sản, môn 

Công nghệ 7, trường THCS 

142 Đại học Sưu tầm và sử dụng mẫu vật trong 

dạy học chủ đề 4 - Đồ dùng điện 

trong gia đình, môn Công nghệ 6, 

trường THCS 

Phan Thị Bích 
Hiền 

Nguyễn Thị 
Thanh Hiền 

Sưu tầm và sử dụng mẫu vật trong dạy học chủ đề 4 - Đồ dùng điện trong 

gia đình, môn Công nghệ 6, trường THCS 

143 Đại học Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong 

dạy học phần 3- Chăn nuôi, môn 

Công nghệ 7, trường THCS 

Nguyễn Thị 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học phần 3- Chăn nuôi, môn Công 

nghệ 7, trường THCS 

144 Đại học Xây dựng và sử dụng tình huống 

có vấn đề trong dạy học phần 4-

Thuỷ sản, môn Công nghệ 7, 

trường THCS 

Nguyễn Thị 
Hòa 

Nguyễn Thị 
Thanh Hiền 

Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phần 4-Thuỷ 

sản, môn Công nghệ 7, trường THCS 

145 Đại học Xây dựng và sử dụng tình huống 

thực tiễn  trong dạy học chủ đề 4-

Đồ điện trong gia đình, môn Công 

nghệ 6, trường THCS 

Nguyễn Thị 

Hoài 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Xây dựng và sử dụng tình huống thực tiễn  trong dạy học chủ đề 4-Đồ 

điện trong gia đình, môn Công nghệ 6, trường THCS 



146 Đại học Vận dụng phương pháp thảo luận 

nhóm trong dạy học chủ đề 4-Đồ 

dùng điện trong gia đình, môn 

Công nghệ 6, trường THCS 

Trần Thị Huy 
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học chủ đề 4-Đồ dùng 

điện trong gia đình, môn Công nghệ 6, trường THCS 

147 Đại học Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy 

học chương 1 phần thủy sản công 

nghệ 7, trường THCS 

Đỗ Thị Lệ 
Nguyễn Công 

Ước 

Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương 1 phần thủy sản công nghệ 

7, trường THCS 

148 Đại học Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan chương VIII mạng 

điện trong nhà môn công nghệ 8, 

trường THCS 

Tống Thị Linh 
Nguyễn Công 

Ước 

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương VIII mạng điện 

trong nhà môn công nghệ 8, trường THCS 

149 Đại học Vận dụng phương pháp đóng vai 

để dạy học chủ đề 4: Đồ dùng điện 

trong gia đình môn Công nghệ 

6,trường THCS 

Trần Thị Ly 
Nguyễn Công 
Ước 

Vận dụng phương pháp đóng vai để dạy học chủ đề 4: Đồ dùng điện 

trong gia đình môn Công nghệ 6,trường THCS 

150 Đại học Sử dụng phương tiện trực quan 

trong dạy học chủ đề 4: Đồ dùng 

điện trong gia đình môn Công 

nghệ 6, trường THCS 

Cám Thị Minh 
Nguyễn Công 
Ước 

Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học chủ đề 4: Đồ dùng điện 

trong gia đình môn Công nghệ 6, trường THCS 

151 Đại học Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn 

trong dạy học chủ đề 4: Đồ dùng 

điện trong gia đình môn Công 

nghệ 6, trường THCS 

Đặng Thị 
Thanh Nga 

Nguyễn Công 
Ước 

Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong dạy học chủ đề 4: Đồ dùng điện 

trong gia đình môn Công nghệ 6, trường THCS 

152 Đại học Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép 

trong dạy học, chủ đề 4-Đồ dùng 
Đinh Thị Nga 

Nguyễn Công 

Ước 

Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học, chủ đề 4-Đồ dùng điện 

trong gia đình môn Công nghệ 6, trường THCS 



điện trong gia đình môn Công 

nghệ 6, trường THCS 

153 Đại học Sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn 

trong dạy học chương I, phần III-

Chăn nuôi môn Công nghệ 7, 

trường THCS 

Lê Thị Nhì 
Nguyễn Công 

Ước 

Sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong dạy học chương I, phần III-Chăn 

nuôi môn Công nghệ 7, trường THCS 

154 Đại học Sưu tầm và sử dụng Video Clip 

trong dạy học phần Chăn nuôi môn 

Công nghệ 7, trường THCS 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Nguyễn Công 

Ước 

Sưu tầm và sử dụng Video Clip trong dạy học phần Chăn nuôi môn Công 

nghệ 7, trường THCS 

155 Đại học Sử dụng phương pháp trực quan 

trong dạy học phần 4-Thủy sản, 

môn Công nghệ 7 theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh. 

Nguyễn Văn 
Phong 

Nguyễn Công 
Ước 

Sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học phần 4-Thủy sản, môn 

Công nghệ 7 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

156 Đại học Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan để kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập chương IV: Đồ 

dùng điện gia đình, môn Công 

nghệ 6, trường THCS 

Hoàng Thị 

Phương 

Bùi Thị Hải 

Yến 

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập chương IV: Đồ dùng điện gia đình, môn Công nghệ 6, trường 

THCS 

157 Đại học Vận dụng kĩ thuật phòng tranh dạy 

học chương II, phần Chăn nuôi, 

Công nghệ 7, trường THCS 

Ngô Thị 

Phượng 

Bùi Thị Hải 

Yến 

Vận dụng kĩ thuật phòng tranh dạy học chương II, phần Chăn nuôi, Công 

nghệ 7, trường THCS 

158 Đại học Vận dụng phương pháp thảo luận 

nhóm dạy học chương 2, phần 

chăn nuôi, môn Công nghệ 7, 

trường THCS 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 

Bùi Thị Hải 

Yến 

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học chương 2, phần chăn 

nuôi, môn Công nghệ 7, trường THCS 



159 Đại học Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn 

dạy học Chương I, phần 4 Thủy 

Sản môn Công nghệ 7, trường 

THCS 

Lê Thị Thoan 
Bùi Thị Hải 

Yến 

Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn dạy học Chương I, phần 4 Thủy Sản 

môn Công nghệ 7, trường THCS 

160 Đại học Sưu tầm và sử dụng tư liệu dạy học 

chương VII: Đồ dùng điện gia 

đình, môn Công nghệ 8, trường 

THCS 

Mai Thị 

Thông 

Bùi Thị Hải 

Yến 

Sưu tầm và sử dụng tư liệu dạy học chương VII: Đồ dùng điện gia đình, 

môn Công nghệ 8, trường THCS 

161 Đại học Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan để kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập chương VII: Đồ 

dùng điện gia đình, môn Công 

nghệ 8, trường THCS 

Nguyễn Thị 

Thu 

Bùi Thị Hải 

Yến 

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập chương VII: Đồ dùng điện gia đình, môn Công nghệ 8, 

trường THCS 

162 Đại học Sưu tầm và sử dụng tư liệu dạy học 

chủ đề IV: Đồ dùng điện trong gia 

đình môn Công nghệ 6, trường 

THCS 

Nguyễn Thị 
Thường 

Bùi Thị Hải 
Yến 

Sưu tầm và sử dụng tư liệu dạy học chủ đề IV: Đồ dùng điện trong gia 

đình môn Công nghệ 6, trường THCS 

163 Đại học Sưu tầm tư liệu dạy học Phần 3: 

Chăn nuôi , môn Công nghệ 7, 

trường THCS 

Nguyễn Thị 

Tình 

Bùi Thị Hải 

Yến 

Sưu tầm tư liệu dạy học Phần 3: Chăn nuôi , môn Công nghệ 7, trường 

THCS 

164 Đại học Thiết kế và sử dụng phiếu học tập 

trong dạy học chủ đề 4: Đồ dùng 

điện trong gia đình môn Công 

nghệ 6, trường THCS 

Kiều Trang 
Lê Thị Kim 
Thư 

Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học chủ đề 4: Đồ dùng điện 

trong gia đình môn Công nghệ 6, trường THCS 

165 Đại học 
Sưu tầm và sử dụng video trong 

Trần Thị 
Trang 

Lê Thị Kim 
Thư Sưu tầm và sử dụng video trong dạy học chủ đề 4: Đồ dùng điện trong 



dạy học chủ đề 4: Đồ dùng điện 

trong gia đình môn Công nghệ 6, 

trường THCS 

gia đình môn Công nghệ 6, trường THCS 

166 Đại học Vận dụng hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh trong dạy học chương 

VII - Đồ dùng điện trong gia đình 

môn Công nghệ 8, trường THCS 

Vũ Thị Uyên 
Lê Thị Kim 

Thư 

Vận dụng hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học chương VII 

- Đồ dùng điện trong gia đình môn Công nghệ 8, trường THCS 

167 Đại học Vận dụng hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh trong dạy học chương 

II - Quy trình sản xuất và bảo vệ 

môi trường trong chăn nuôi môn 

Công nghệ 7, trường THCS 

Trần Quý 

Vinh 

Lê Thị Kim 

Thư 

Vận dụng hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học chương II - 

Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi môn Công nghệ 

7, trường THCS 

168 Đại học Vận dụng phương pháp thảo luận 

nhóm trong dạy học chương I, 

phần 4: Thủy Sản môn Công nghệ 

7, trường THCS 

Vi Văn Vũ 
Lê Thị Kim 
Thư 

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học chương I, phần 4: 

Thủy Sản môn Công nghệ 7, trường THCS 

169 Đại học Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn 

trong dạy học chương II, phần 

chăn nuôi môn Công nghệ 7, 

trường THCS 

Nguyễn Thị 
Vượng 

Lê Thị Kim 
Thư 

Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong dạy học chương II, phần chăn 

nuôi môn Công nghệ 7, trường THCS 

170 Đại học Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học 

chương II: Quy trình sản xuất và 

bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ 

sản, PHần 4 - Thuỷ sản môn Công 

nghệ 7, trường THCS 

Thăng Văn 

Xuân 

Lê Thị Kim 

Thư 

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương II: Quy trình sản xuất và 

bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản, PHần 4 - Thuỷ sản môn Công 

nghệ 7, trường THCS 



171 Đại học Tích hợp giáo dục bảo vệ môi 

trường trong dạy học phần 4 - 

Thủy sản môn Công nghệ 7, 

trường THCS 

Nguyễn Hải 

Yến 

Lê Thị Kim 

Thư 

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần 4 - Thủy sản 

môn Công nghệ 7, trường THCS 

172 Đại học A study on difficulties in learning 

English vocabulary of 6th-grade 

students at Hung Vu secondary 

school, Bac Son district, Lang Son 

province (Nghiên cứu về những 

khó khăn trong việc học từ vựng 

tiếng Anh của học sinh lớp 6 

trường Trung học cơ sở Hưng Vũ, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

Hoàng Thị 

Kim Anh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu 

A study on difficulties in learning English vocabulary of 6th-grade 

students at Hung Vu secondary school, Bac Son district, Lang Son 

province (Nghiên cứu về những khó khăn trong việc học từ vựng tiếng 

Anh của học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Hưng Vũ, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

173 Đại học A study on neologisms translation 

in the book “Harry Potter and the 

Order of Phoenix” by J.K Rowling 

based on its Vietnamese version 

translated by Ly Lan 

(Nghiên cứu về cách dịch từ mới 

trong tác phẩm “Harry Potter và 

Hội Phượng hoàng” dựa trên bản 

dịch tiếng Việt của nhà văn Lý 

Lan) 

Nguyễn Linh 

Chi 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu 

A study on neologisms translation in the book “Harry Potter and the 

Order of Phoenix” by J.K Rowling based on its Vietnamese version 

translated by Ly Lan 

(Nghiên cứu về cách dịch từ mới trong tác phẩm “Harry Potter và Hội 

Phượng hoàng” dựa trên bản dịch tiếng Việt của nhà văn Lý Lan) 

* KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 



TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Thực trạng kế toán quản trị hàng 

tồn kho tại Công ty TNHH Phát 

triển thương mại và dịch vụ Bảo 

Nghĩa 

Nguyễn 

Thị Mai 

Lan 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán quản trị hàng 

tồn kho tại Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Bảo 

Nghĩa 

2 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá 

thành dịch vụ ăn uống tại Công ty 

TNHH Six Degrees 
Mùi Thị 

Nga 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tập hợp chi phí và tính 

giá thành dịch vụ ăn uống tại Công ty TNHH Six Degrees 

3 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ 

Laptop Dũng Đạt 

Nguyễn 

Thị Rượu 

Ly 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Laptop Dũng 

Đạt 

4 Đại học 

Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trảngười bán tại Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Phát triển hạ 

tầng kỹ thuật 

Phạm 

Kiều 

Phượng 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trảngười bán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng 

kỹ thuật 

5 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH CIT 

Hoàng 

Thị Thanh 

Thương 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH CIT 

6 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công Ty Cổ 

Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất 

Nhập Khẩu Bảo Lâm 

Nguyễn 

Minh 

Vượng 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Bảo Lâm 

7 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH sản xuất thương mại Bình 

Cường 

Phạm Thị 

Cúc 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH sản xuất thương mại Bình Cường 



8 Đại học 

Kế toán bán hàng và kế toán Phải 

thu của khách hàng tại công ty cổ 

phần đầu tư và công nghệ F99 
Nguyễn 

Thị Vui 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và kế toán Phải 

thu của khách hàng tại công ty cổ phần đầu tư và công nghệ F99 

9 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Quốc tế G-Group 
Nguyễn 

Thị Trang 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quốc tế G-Group 

10 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH 

XNK máy phát điện Nhật 
Tạ Thị 

Hồng Hải 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH XNK máy phát điện Nhật 

11 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương ở Công ty TNHH 

Hoa San 
Đậu Công 

Trí 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương ở Công ty TNHH Hoa San 

12 Đại học 

Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

tại Công ty TNHH S’BaBy Việt 

Nam 
Nguyễn 

Thị Thư 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

tại Công ty TNHH S’BaBy Việt Nam 

13 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH thương mại và sản xuất 

bao bì Việt Hàn  

Nguyễn 

Thị Thắm 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì 

Việt Hàn  

14 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

Phần Kinh Tế và Thương Mại 

Trường Tiến 

Bùi Thị 

Trà 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Kinh Tế và Thương Mại Trường 

Tiến 

15 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Việt Thành Việt Nam 
Nguyễn 

Thị Vân 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Thành Việt Nam 

16 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Đầu Tư Thương Mại Phú Nguyên 
Lê Đức 

Vương 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phú Nguyên 



17 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

sản xuất Điện Hồng 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất Điện Hồng 

18 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

sản xuất và xuất nhập khẩu PLG 

Việt Nam 
Giang Thị 

Huyền 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu PLG 

Việt Nam 

19 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch 
Lộc Thị 

Viên 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch 

20 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thương mại Thái Bình 

Nguyễn 

Công 

Trâm Anh 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Thái Bình 

21 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Tuyến Thành 
Hoàng 

Thị Thu 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuyến Thành 

22 Đại học 

Kế toán Thuế Giá trị gia tăng tại 

công ty TNHH Kiểm toán KDG 

Việt Nam 
Lại Thị 

Quế Chi 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán Thuế Giá trị gia tăng tại 

công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam 

23 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH phân phối thiết bị số Đa 

Phúc 

Trần Thị 

Anh 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH phân phối thiết bị số Đa Phúc 

24 Đại học 

Kế toán quản trị doanh thu tại 

công ty Cổ phần Sản xuất Thương 

mại Vận tải và Xây dựng Tín 

Nghĩa 

Cấn Duy 

Long 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị doanh thu tại 

công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Vận tải và Xây dựng Tín 

Nghĩa 



25 Đại học 

Thực trạng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác kế toán 

tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
Nguyễn 

Khánh Ly 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội 

26 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính của 

Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ 

BSH Ninh Bình 
Phan Thị 

Thu Hà 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính của 

Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ BSH Ninh Bình 

27 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Thương mại và đầu tư Minh Dũng 
Nguyễn 

Thị Thắm 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Minh Dũng 

28 Đại học 

ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT CHU 

TRÌNH MUA HÀNG-THANH 

TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐẠI 

VIỆT 

Đinh 

Ngọc Anh 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT CHU 

TRÌNH MUA HÀNG-THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐẠI 

VIỆT 

29 Đại học 

Phân tích cấu trúc tài chính của 

các doanh nghiệp nhóm ngành 

thực phẩm niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 
Phùng Thị 

Ngát 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích cấu trúc tài chính của 

các doanh nghiệp nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

30 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương  
Nguyễn 

Hà Vy 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương  

31 Đại học 

Tổ chức công tác kế toán tại Công 

ty TNHH SX TM Cơ Khí Kim An 

Thái 

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Vân 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tổ chức công tác kế toán tại Công 

ty TNHH SX TM Cơ Khí Kim An Thái 

32 Đại học 

Công tác sử dụng hóa đơn điện tử 

tại một số doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn thành phố Vinh - 

tỉnh Nghệ An 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác sử dụng hóa đơn điện tử 

tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vinh - 

tỉnh Nghệ An 



33 Đại học 

Ứng dụng phần mềm excel phục 

vụ công tác lập báo cáo kế toán 

quản trị cho các hợp tác xã nông 

nghiệp 

Đào Minh 

Nguyệt 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Ứng dụng phần mềm excel phục 

vụ công tác lập báo cáo kế toán quản trị cho các hợp tác xã nông 

nghiệp 

34 Đại học 

Nghiên cứu tác động của chuyển 

đổi số đến công tác kế toán trong 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Hà Lê Mỹ 

Linh 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu tác động của chuyển 

đổi số đến công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

35 Đại học 

Phân tích thị trường chứng khoán 

Việt Nam – Ảnh hưởng của covid 

19 đến giá cổ phiếu của hãng hàng 

không quốc gia VietNam Airlines 
Đặng 

Thái Sơn 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích thị trường chứng khoán 

Việt Nam – Ảnh hưởng của covid 19 đến giá cổ phiếu của hãng hàng 

không quốc gia VietNam Airlines 

36 Đại học 

Kiểm toán chu trình Bán hàng- 

thu tiền trong kiểm toán BCTC do 

Công ty TNHH Kiểm toán 

Trường Thành thực hiện 
Tống Vân 

Ly 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm toán chu trình Bán hàng- 

thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Trường 

Thành thực hiện 

37 Đại học 

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA 

HÀNG – THANH TOÁN 

TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN 

TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 
Trần Hải 

Đăng 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của KIỂM TOÁN CHU TRÌNH 

MUA HÀNG – THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 

38 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH MTV Thông Thuý 
Thái Thị 

Tuyết 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thông Thuý 

39 Đại học 
Kế toán công nợ tại Công ty 

TNHH thương mại Giang Phong Phan Thị 

Huyền 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ tại Công ty 

TNHH thương mại Giang Phong 



40 Đại học 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH 

XÃ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRUNG CHẢI 
Âu Bình 

Dương 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRUNG CHẢI 

41 Đại học 
Kế toán quản trị chi phí sản xuất 

tại Công ty cổ phần Phát Lộc Phạm Thị 

Lan 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị chi phí sản xuất 

tại Công ty cổ phần Phát Lộc 

42 Đại học 

Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ 

và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 

phát triển Đại Phát QN 
Lê Kiều 

Ngọc 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 

phát triển Đại Phát QN 

43 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính Công 

ty cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang Lê Thị Hà Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính Công 

ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 

44 Đại học 

Tình hình tài chính Tổng công ty 

hàng không Việt Nam Vietnam 

Airline - tác động của Covid 19  

Trần 

Thuận 

Sơn Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình tài chính Tổng công ty 

hàng không Việt Nam Vietnam Airline - tác động của Covid 19  

45 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ 

phần vận tải ô tô Ninh Bình 

Bùi Thị 

Minh 

Hằng 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình 

46 Đại học 

Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

của công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân Á Hưng Yên 

Lại Thị 

Lan 

Chinh 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

của công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên 

47 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định mua sắm trực tuyến 

của người tiêu dùng trong đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Anh 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trong đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 



48 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần Khoa học và Công nghệ Xây 

dựng  

Trịnh Thị 

Hồng 

Nhung 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Xây 

dựng  

49 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Thái Cripton Hà Nội 
Phạm Thị 

Hường 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thái Cripton Hà Nội 

50 Đại học 

Thực trạng năng lực cạnh tranh 

của Công ty giấy Tissue Sông 

Đuống Việt Nam 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng năng lực cạnh tranh 

của Công ty giấy Tissue Sông Đuống Việt Nam 

51 Đại học 

Kế toán doanh thu và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Bảo 

hiểm BSH Ninh Bình 

Hồ 

Phương 

Thảo 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán doanh thu và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm BSH Ninh Bình 

52 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Phúc Hồng Ngọc 
Phạm Thị 

Tâm Anh 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Phúc Hồng Ngọc 

53 Đại học 

Tạo động lực cho người lao động 

tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Cơ khí Việt Hà 
Nguyễn 

Thu Nga 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tạo động lực cho người lao động 

tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Việt Hà 

54 Đại học 

Nghiên cứu chiến lược sản phẩm 

của công ty CP thương mại & sản 

xuất may mặc Thái Dương 

Hoàng 

Đức 

Thuận 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu chiến lược sản phẩm 

của công ty CP thương mại & sản xuất may mặc Thái Dương 

55 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Thanh An 
Trần Thu 

Thảo 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Thanh An 

56 Đại học 
Nghiên cứu chiến lược marketing 

hỗn hợp của công ty May 10 

Nguyễn 

Quang 

Hiếu 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu chiến lược marketing 

hỗn hợp của công ty May 10 



57 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội 

Chu 

Phương 

Linh 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội 

58 Đại học 

Hoàn thiện hệ thống kênh phân 

phối sản phẩm thuốc thú y của 

Công ty cổ phần Tâm Vet 
Nguyễn 

Văn Liêm 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện hệ thống kênh phân 

phối sản phẩm thuốc thú y của Công ty cổ phần Tâm Vet 

59 Đại học 

Thực trạng và giải pháp nâng cao 

hoạt động marketing mix của 

công ty Cổ phần Tập đoàn 911 
Trần Thị 

Phượng 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng và giải pháp nâng cao 

hoạt động marketing mix của công ty Cổ phần Tập đoàn 911 

60 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Máy Công Trình Tùng Linh 
Nguyễn 

Vân Anh 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Máy Công Trình Tùng Linh 

61 Đại học 
Completing the marketing mix at 

Nong Duoc Dong Nam A Co.,Ltd Phạm Thị 

Tú Anh 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Completing the marketing mix at 

Nong Duoc Dong Nam A Co.,Ltd 

62 Đại học 

 Thực trạng marketing-mix tại 

công ty TNHH SX & TM Hiền 

Nhuần  

Thiều 

Khắc 

Hạnh 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của  Thực trạng marketing-mix tại 

công ty TNHH SX & TM Hiền Nhuần  

63 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ 

phần Thương mại dịch vụ tổng 

hợp DTH Việt Nam 
Lê Thị 

Dung 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp 

DTH Việt Nam 

64 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần 

xây dựng và hoàn thiện nội thất 

Đoàn Gia 
Lý thị 

phương 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần xây dựng và hoàn thiện nội thất 

Đoàn Gia 

65 Đại học 

Tìm hiểu công tác quản trị nhân 

lực tại công ty cổ phần đường sắt 

Hải Hà  
Chu Phú 

Cường 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tìm hiểu công tác quản trị nhân 

lực tại công ty cổ phần đường sắt Hải Hà  



66 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến lòng trung thành của người 

tiêu dùng trong mua sắm trực 

tuyến trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội 

Trần Thị 

Hồng 

Bùi Hồng 

Quý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến lòng trung thành của người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

67 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến sư ̣hài lòng của người tiêu 

dùng trong mua sắm trực tuyến 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
Nguyễn 

Thị Loan 

Bùi Hồng 

Quý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến sư ̣hài lòng của người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội 

68 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến lòng tin của người tiêu dùng 

trong mua sắm trực tuyến trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội 

Lưu 

Quang 

Tùng 

Bùi Hồng 

Quý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến lòng tin của người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội 

69 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán thuế 

giá trị gia tăng (GTGT) tại Công 

ty cổ phần thương mại VN Land 
Hà Thị 

Ngọc 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán thuế 

giá trị gia tăng (GTGT) tại Công ty cổ phần thương mại VN Land 

70 Đại học 

Factors affecting tourists' 

satisfaction and its consequence at 

Kim Lien Historical area, Nam 

Dan District, Nghe An province  

Nguyễn 

Dương 

Kiều Anh 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Factors affecting tourists' 

satisfaction and its consequence at Kim Lien Historical area, Nam 

Dan District, Nghe An province  

71 Đại học 

 Công tác kế toán thu và chi hoạt 

động tại Phòng Tài chính-Kế 

hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

Hoàng 

Thanh 

Trang 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của  Công tác kế toán thu và chi hoạt 

động tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

72 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH một thành viên HTVINA 

Dương 

Lan 

Phương 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên HTVINA 

73 Đại học 

kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Nhật Anh TS 
Đào Thùy 

Linh 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhật Anh TS 



74 Đại học 

Nghiên cứu chiến lược Marketing 

Mix của công ty TNHH xây dựng 

& thương mại Thế Nhớ 

HOÀNG 

HỒNG 

NHUNG 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu chiến lược Marketing 

Mix của công ty TNHH xây dựng & thương mại Thế Nhớ 

75 Đại học 

Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ 

thành phẩm và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần 

dệt công nghiệp Hà Nội 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ 

thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dệt 

công nghiệp Hà Nội 

76 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty Cổ phần 

Y Dược Minh Hà 
LÊ THỊ 

THU 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty Cổ phần Y Dược Minh Hà 

77 Đại học 

Thực trạng công tác tổ chức bán 

hàng và cung cấp dịch vụ về công 

nghệ môi trường của công ty 

TNHH công nghệ môi trường và 

phòng cháy chữa cháy Haminco 
Lê Thị 

Hương 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng công tác tổ chức bán 

hàng và cung cấp dịch vụ về công nghệ môi trường của công ty 

TNHH công nghệ môi trường và phòng cháy chữa cháy Haminco 

78 Đại học 

Kế toán báng hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển công 

nghiệp Tiến Đạt 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán báng hàng và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công 

nghiệp Tiến Đạt 

79 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần dệt may Thái Hòa 
Hoàng 

Thị Ngọc 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may Thái Hòa 

80 Đại học 

Thực trạng Marketing tại công ty 

cổ phần vận tải thương mại và đầu 

tư An Việt 

Đinh 

Thành 

Đức 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng Marketing tại công ty 

cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt 

81 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ 

phần thương mại Thiệu Yên, 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên, Thanh 

Hóa 



82 Đại học 

Phân tích liên kết trong chuỗi sữa 

bò tươi tại thị xã Duy Tiên, Tỉnh 

Hà Nam 
Nguyễn 

Thị Mai 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích liên kết trong chuỗi sữa 

bò tươi tại thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 

83 Đại học 
Phân tích chuỗi cung ứng sữa tươi 

tại thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam Trần Linh 

Đan 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chuỗi cung ứng sữa tươi 

tại thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 

84 Đại học 

Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại công ty cổ phần thiết bị và khí 

công nghiệp Đồng Lợi’’ 
Bùi Thị 

Liễu 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại công ty cổ phần thiết bị và khí công nghiệp Đồng Lợi’’ 

85 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Hòa Bình 

Nguyễn 

Thị Việt 

Anh 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hòa Bình 

86 Đại học 

Phát triển thị trường tại Công ty 

Trách nhiệm Hữu hạn Cộng Cà 

phê. 
Đặng Hà 

Phương 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phát triển thị trường tại Công ty 

Trách nhiệm Hữu hạn Cộng Cà phê. 

87 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của công ty cơ khí nhựa 

Bình Thuận 
Ngô Đức 

Khương 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của công ty cơ khí nhựa Bình Thuận 

88 Đại học 

Giải pháp tăng cường năng lực 

cạnh tranh cho công ty TNHH 3D 

Thinking 

Nguyễn 

Thị Thu 

Phương 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Giải pháp tăng cường năng lực 

cạnh tranh cho công ty TNHH 3D Thinking 

89 Đại học 

Phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH dược 

phẩm VGAS 
Hà Khắc 

Vĩnh Huy 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH dược phẩm VGAS 

90 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH văn phòng phẩm thương 

mại và dịch vụ Quang Minh 
Lê Trà 

My 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH văn phòng phẩm thương mại và 

dịch vụ Quang Minh 



91 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần Phát Lộc 
Lê Thị 

Quỳnh 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phát Lộc 

92 Đại học 
Hoàn thiện hoạt động Marketing 

Mix tại công ty TNHH Abali Trần Tiên 

Phong 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện hoạt động Marketing 

Mix tại công ty TNHH Abali 

93 Đại học 

Thúc đẩy hoạt động bán hàng tại 

công ty TNHH dịch vụ và sản 

xuất Đức Dũng 
Trần Thu 

Hường 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thúc đẩy hoạt động bán hàng tại 

công ty TNHH dịch vụ và sản xuất Đức Dũng 

94 Đại học 

Tình  hình tiêu thụ sản phẩm của 

công ty TNHH HanLim giai đoạn 

2018-2020 
Nguyễn 

Thị Định 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình  hình tiêu thụ sản phẩm của 

công ty TNHH HanLim giai đoạn 2018-2020 

95 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần 

Thương mại và Vận tải Phương 

Nam 

Hoàng 

Thùy 

Linh 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Phương 

Nam 

96 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH JP Trading Việt Nam 

PHẠM 

DUY 

CHÂN 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH JP Trading Việt Nam 

97 Đại học 
Tiếp cận thị trường của hộ dân 

tỉnh Hà Nội 
Đỗ Thu 

Quyên 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tiếp cận thị trường của hộ dân 

tỉnh Hà Nội 

98 Đại học 
Tiếp cận thị trường của hộ dân 

tỉnh Hưng Yên 
Đỗ Thị 

Thơm 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tiếp cận thị trường của hộ dân 

tỉnh Hưng Yên 

99 Đại học 
Tiếp cận thị trường của hộ dân 

tỉnh Thái Bình 
Đoàn Như 

Quỳnh 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tiếp cận thị trường của hộ dân 

tỉnh Thái Bình 

100 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty cổ 

phần đá Đồng Mỏ 
Trịnh Thị 

Thu Hằng 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đá Đồng Mỏ 



101 Đại học 
Hoạt động marketing mix của 

công ty cổ phần NEF Digital 
Phị Thị 

Mai Anh 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoạt động marketing mix của 

công ty cổ phần NEF Digital 

102 Đại học 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

kinh doanh tai công ty cổ phần 

Success Window Việt Nam 
Vũ Thị 

Mai 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

kinh doanh tai công ty cổ phần Success Window Việt Nam 

103 Đại học 

Phân tích kết quả, hiệu quả sản 

xuất kinh doanh tại công ty 

TNHH Thủy Cam 
Phan Thị 

Ngọc Ánh 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích kết quả, hiệu quả sản 

xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thủy Cam 

104 Đại học 
Công tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty cổ phần Đại Hữu 
Văn Tiến 

Hùng 

Phạm Thị 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty cổ phần Đại Hữu 

105 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tại công ty TNHH 27/7 

Xuân Bắc 
Lê Thị 

Thu Hà 

Phạm Thị 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tại công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc 

106 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

Nguyễn 

Thị 

Khánh 

Huyền 

Phạm Thị 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

107 Đại học 

Công tác tạo động lực cho người 

lao động tại Công ty Cổ phần GP9 

Hà Nội 

Nguyễn 

Thành 

Hải 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác tạo động lực cho người 

lao động tại Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội 

108 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

Phần May Sơn Hà 

Trương 

Thị Minh 

Hằng 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần May Sơn Hà 

109 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần thương mại Thiệu Yên 

Phạm 

Thuỳ 

Trang 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên 

110 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Dược phẩm VIKOPHAR 

Nguyễn 

Thị 

Quyên 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm VIKOPHAR 



111 Đại học 

Những yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng thịt lợn sạch của 

người dân trên địa bàn Gia Lâm, 

Hà Nội 

Hà Đình 

Cao 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Những yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng thịt lợn sạch của người dân trên địa bàn Gia Lâm, 

Hà Nội 

112 Đại học 

Những yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định mua mặt hàng thiết 

yếu trong bối cảnh đại dịch Covid 

- 19 trên địa bàn quận Long Biên 

Hà Nội 

Đỗ Thị 

Phương 

Thanh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Những yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định mua mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 

trên địa bàn quận Long Biên Hà Nội 

113 Đại học 

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thức ăn nhanh qua dịch vụ  

GrabFood tại Trâu Quỳ - Gia Lâm 
Phạm Thị 

Ngọc 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thức ăn nhanh qua dịch vụ  GrabFood tại Trâu Quỳ - Gia Lâm 

114 Đại học 

Hoaṭ đo ̣̂ ng Marketing Mix của 

công ty cỏ̂ phà̂n Biǹh Điè̂n Ninh 

Biǹh 

Nguyễn 

Hữu 

Chỉnh 

Đoàn Thị 

Ngọc Thúy 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoaṭ đo ̣̂ ng Marketing Mix của 

công ty cỏ̂ phà̂n Biǹh Điè̂n Ninh Biǹh 

115 Đại học 
Quản trị bán hàng tại công ty cổ 

phần đầu tư Bảo phát 

Nguyễn 

Đăng 

Nam 

Đoàn Thị 

Ngọc Thúy 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị bán hàng tại công ty cổ 

phần đầu tư Bảo phát 

116 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần giáo dục quốc tế Ecorp 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

Đoàn Thị 

Ngọc Thúy 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Ecorp 

117 Đại học 

Chiến lược marketting mix tại 

công ty cổ phần Thời Trang và 

đầu tư Đức GIang 

Trần 

Thanh 

Bình 

Đoàn Thị 

Ngọc Thúy 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Chiến lược marketting mix tại 

công ty cổ phần Thời Trang và đầu tư Đức GIang 

118 Đại học 
Thực trạng Marketing-Mix tại 

công ty TNHH quốc tế HK 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng Marketing-Mix tại 

công ty TNHH quốc tế HK 

119 Đại học 

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 

đến tình hình sản xuất và tiêu thụ 

khoai tây của các hộ nông dân Phan Thị 

Tuyến 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Ảnh hưởng của dịch Covid-19 

đến tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai tây của các hộ nông dân trên 

địa bàn xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 



trên địa bàn xã Bồng Lai, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

120 Đại học 

Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa 

của nông hộ trên địa bàn xã Mỹ 

Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn 

Tuấn 

Hồng 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa 

của nông hộ trên địa bàn xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà 

Nội 

121 Đại học 

Phát triển sinh kế bền vững cho 

đồng bào dân tộc thiểu số nhờ cây 

thuốc lá trên địa bàn xã Nam 

Tuấn, huyện Hoà An , Tỉnh Cao 

Bằng 

Nguyễn 

Minh Thu 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phát triển sinh kế bền vững cho 

đồng bào dân tộc thiểu số nhờ cây thuốc lá trên địa bàn xã Nam Tuấn, 

huyện Hoà An , Tỉnh Cao Bằng 

122 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty cổ 

phần tu tạo và phát triển nhà số 15 

Nguyễn 

Phương 

Hạnh 

Lê Thị 

Thanh Hảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà số 15 

123 Đại học 

Analyze the linkage between 

dairy farmers and other actors in 

the fresh milk value chain in Gia 

Lam district  

NÔNG 

THỊ HÀ 

ANH 

Lê Thị 

Thanh Hảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Analyze the linkage between 

dairy farmers and other actors in the fresh milk value chain in Gia 

Lam district  

124 Đại học 

Phân tích ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 đến tình hình tài chính 

của Công ty cổ phần Chứng 

khoán VPS 

Vũ Thị 

Hiền 

Bùi Thị 

Lâm 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 đến tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán 

VPS 

125 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính Công 

ty TNHH Giải pháp và công nghệ 

Thiện Duyên 

Nguyễn 

Khánh 

Giang 

Bùi Thị 

Lâm 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính Công 

ty TNHH Giải pháp và công nghệ Thiện Duyên 

126 Đại học 

Phân tích báo cáo tài chính  

Công ty Cổ Phần PA Phúc An 

 giai đoạn 2018-2020 

Đỗ 

Phương 

Anh 

Nguyễn 

Thị Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích báo cáo tài chính  

Công ty Cổ Phần PA Phúc An 

 giai đoạn 2018-2020 



127 Đại học 

Phân tích tài chính Công ty 

TNHH giáo dục và dịch thuật 

Hoàng Gia 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hoài 

Nguyễn 

Thị Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tài chính Công ty 

TNHH giáo dục và dịch thuật Hoàng Gia 

128 Đại học kế toán nguyên vật liệu  

Lê Thị 

Ngọc 

Minh 

Hoàng Sĩ 

Thính 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán nguyên vật liệu  

129 Đại học Phân tích tình hình tài chính  Nhữ Thị 

Hoa 

Hoàng Sĩ 

Thính 
Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính  

130 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần Kính Kato Việt Nam 

Nguyễn 

Hồng 

Oanh 

Đặng Thị 

Hải Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần Kính Kato Việt Nam 

131 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Hoàng Đạt 
Nguyễn 

Diệu Hà 

Đặng Thị 

Hải Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Hoàng Đạt 

132 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH sản xuất thương mại và 

XNK Hà Kiên 

Nghiêm 

Thị Thuần 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và XNK Hà 

Kiên 

133 Đại học 

Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

TNHH Tổng hợp thương mại 

Hùng Dũng. 
Lê Thị 

Cúc 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

TNHH Tổng hợp thương mại Hùng Dũng. 

134 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải 

24 Giờ. 
Ngô Thị 

Hằng 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải 

24 Giờ. 

135 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Chi nhánh 

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà 

Nội 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Khánh 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Chi nhánh Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 



136 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Trường Phúc Điện Biên 
Nguyễn 

Thị Linh 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trường Phúc Điện Biên 

137 Đại học 

Some marketing solution to 

promote product consumption of 

Tien Thanh Thao Trading 

Company Limited 

Trần 

Quốc Anh 

Dũng 

Phạm Thị 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Some marketing solution to 

promote product consumption of Tien Thanh Thao Trading Company 

Limited 

138 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Thương mại Minh Ngọc 

Việt Nam 

Phạm 

Như Bắc 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt 

Nam 

139 Đại học 

Phân tích chiến lược marketing-

Mix của chuỗi khách sạn 

Cinnamon thuộc công ty TNHH 

du lịch và khám phá Đông Dương 
Đoàn 

Ngọc Ước 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chiến lược marketing-

Mix của chuỗi khách sạn Cinnamon thuộc công ty TNHH du lịch và 

khám phá Đông Dương 

140 Đại học 

Kế Toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty 

TNHH Bất động sản Mekong 

Phạm 

Giang 

Linh  

Lê Thị 

Kim Oanh  

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty TNHH Bất động sản Mekong 

141 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Kando 
Vũ Ngọc 

Ánh 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Kando 

142 Đại học 
Kế toán quản trị chi phí tại Công 

ty Cổ phần Thiết bị điện Vcoils 

Lâm 

Khánh 

Hoà 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị chi phí tại Công 

ty Cổ phần Thiết bị điện Vcoils 

143 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cổ phần 

gạch công nghệ xanh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trà  

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cổ phần gạch công nghệ xanh 



144 Đại học 

Nghiên cứu tình hình sản xuất và 

tiêu thụ lúa của các hộ nông dân 

trên địa bàn huyện Hà Trung Tỉnh 

Thanh Hóa  

Lê Thị 

Tâm 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu tình hình sản xuất và 

tiêu thụ lúa của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Hà Trung Tỉnh 

Thanh Hóa  

145 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá 

thành dịch vụ du lịch tại Công Ty 

cổ phần Du Lịch Việt Nam-Hà 

Nội 

Nguyễn 

Khánh 

Hằng 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tập hợp chi phí và tính 

giá thành dịch vụ du lịch tại Công Ty cổ phần Du Lịch Việt Nam-Hà 

Nội 

146 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Cơ điện Nhất Hòa 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ điện Nhất Hòa 

147 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Tư Vấn Thuế và Kế Toán 

IC  

Đỗ Thị 

May 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Tư Vấn Thuế và Kế Toán IC  

148 Đại học 

Vận dụng phương pháp tiếp cận 

kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro 

trong kiểm toán TSCĐ do công ty 

trách nhiệm hữu hạn kiểm toán 

Trường Thành thực hiện 
Phạm 

Ngọc Mai Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Vận dụng phương pháp tiếp cận 

kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán TSCĐ do công ty 

trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Trường Thành thực hiện 

149 Đại học 
Quản trị vốn lưu động tại Công ty 

Cổ phần Luxxy Việt Nam 
Trần Tiến 

Thành 

Bùi Thị 

Lâm  

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị vốn lưu động tại Công ty 

Cổ phần Luxxy Việt Nam 

150 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH vật liệu bao bì Sin Lan Ho 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Trang 

Lê Thị 

Thanh Hảo  

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH vật liệu bao bì Sin Lan Ho 

151 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính tại 

Công tu CP Quản lý Dịch Vụ 

MAVIN 
Hoàng Tư 

Anh 

Nguyễn 

Thị Hương  

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính tại 

Công tu CP Quản lý Dịch Vụ MAVIN 



152 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ 

phần Casablanca Việt Nam 
Nguyễn 

Thị Hằng 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ phần Casablanca Việt Nam 

153 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ vận tải 24 

giờ 

Trần Thị 

Hải Yến 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải 24 

giờ 

154 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lươg tại Công ty TNHH 

sản xuất và thương mại Tư Dung 

Hứa 

Phương 

Linh 

Bùi Hồng 

Quý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lươg tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tư Dung 

155 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán 

nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

da giày xuất khẩu Thành Phát 

Lương 

Minh 

Tuấn 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán 

nguyên vật liệu tại công ty TNHH da giày xuất khẩu Thành Phát 

156 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ 

dụng cụ tại công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển nhà Homeid 
Trần Thị 

Tường Vi 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu, công cụ 

dụng cụ tại công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Homeid 

157 Đại học 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại công 

ty TNHH Tư Vấn Thuế Và Kế 

Toán IC Việt Nam 

Đặng Thị 

Thu 

Trang 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tư Vấn Thuế Và Kế Toán 

IC Việt Nam 

158 Đại học 

Nghiên cứu giải pháp phát triển 

kênh phân phối sản phẩm thức ăn 

chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội của 

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. 

Việt Nam – chi nhánh Xuân Mai, 

Hà Nội 

Nguyễn 

Đức Long 

Vũ 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu giải pháp phát triển 

kênh phân phối sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội của 

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – chi nhánh Xuân Mai, Hà 

Nội 

159 Đại học 

Hoàn thiện kế toán nguyên vật 

liệu tại Công ty Cổ phần Vinpro 

Hà Nội 

Nguyễn 

Thị Minh 

Huyền 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện kế toán nguyên vật 

liệu tại Công ty Cổ phần Vinpro Hà Nội 



160 Đại học 

Chính sách Marketing - Mix nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh của 

Công ty Công nghệ thực phẩm 

Hoàng Phương 

Đinh Thị 

Thu 

Trang 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Chính sách Marketing - Mix 

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Công nghệ thực 

phẩm Hoàng Phương 

161 Đại học 

Công tác quản lý hóa đơn trong 

bối cảnh chuyển đổi số tại Công 

ty Thương Mại và Công nghệ Tín 

Phát 

Đặng Thị 

Kim Ngân 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác quản lý hóa đơn trong 

bối cảnh chuyển đổi số tại Công ty Thương Mại và Công nghệ Tín 

Phát 

162 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH Dịch vụ Thương 

mại Vận Tải Ngọc Việt 
Phạm Thị 

Trang 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Vận Tải Ngọc Việt 

163 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng của Công ty TNHH 

MTQ Hải Phong 

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng của Công ty TNHH MTQ Hải Phong 

164 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Phát triển xây dựng và thương 

mại dịch vụ Hưng Thịnh 
Vũ Bảo 

Ngọc 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng và thương mại 

dịch vụ Hưng Thịnh 

165 Đại học 

ANALYSIS OF BUSINESS 

RESULTS OF 2Q 

PRODUCTION TRADING AND 

SERVICES COMPANY 

LIMITED 

Nguyễn 

Hoài 

Thương 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của ANALYSIS OF BUSINESS 

RESULTS OF 2Q PRODUCTION TRADING AND SERVICES 

COMPANY LIMITED 

166 Đại học 

Đánh giá thực trạng công tác kiểm 

tra thuế đối với các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại Chi cục thuế khu 

vực Tiên Du - Quế Võ 
Đỗ Hoàng 

Hưng 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đánh giá thực trạng công tác 

kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế 

khu vực Tiên Du - Quế Võ 



167 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Chi nhánh công ty cổ 

phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản -

Nhà máy chế biến thực phẩm 

Vissan – Bắc Ninh 

Bùi Thảo 

Nguyên 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Chi nhánh công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản -

Nhà máy chế biến thực phẩm Vissan – Bắc Ninh 

168 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Chi nhánh 

công ty TNHH Apave Châu Á – 

Thái Bình Dương 
Trần Thị 

Mơ 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Chi nhánh công ty TNHH Apave Châu Á – Thái 

Bình Dương 

169 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Chi nhánh 

Công ty TNHH Thực phẩm Ân 

Nam tại Hà Nội 

Trần Thị 

Liên 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam tại 

Hà Nội 

170 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị Chi nhánh xăng 

dầu Hải Dương 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị Chi nhánh xăng dầu Hải Dương 

171 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Chi nhánh xây dựng 

hầm cầu thuộc Tổng công ty xây 

dựng Lũng Lô  
Lê Quốc 

Việt 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Chi nhánh xây dựng hầm cầu thuộc Tổng công ty xây 

dựng Lũng Lô  

172 Đại học 

Thực trạng và giải pháp xúc tiến 

thuơng mại của công ty TNHH 

VNHĐ 
Hoàng 

Tuấn Vũ 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng và giải pháp xúc tiến 

thuơng mại của công ty TNHH VNHĐ 

173 Đại học 

Kế  toán tập hợp chi phí và tính 

giá thành tại công ty TNHH  

MTV rau của quả an toàn Thanh  

Hà 

Ngô Thị 

Vân Anh 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế  toán tập hợp chi phí và tính 

giá thành tại công ty TNHH  MTV rau của quả an toàn Thanh  Hà 

174 Đại học 
Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần 22 

Trần 

Ngọc Vân 

Anh 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần 22 



175 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Dệt Kim 

Đông Xuân 

Lê 

Phương 

Thuỷ 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Dệt Kim Đông Xuân 

176 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần 22 

Đào 

Phương 

Thảo 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần 22 

177 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần ABS Japan- chi nhánh Thái 

Nguyên 

Đặng Thị 

Ngọc Ánh 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần ABS Japan- chi nhánh Thái 

Nguyên 

178 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty Cổ 

phần Ấn Tượng Việt 
Đỗ Quỳnh 

Anh 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty Cổ phần Ấn Tượng Việt 

179 Đại học 

Hoàn thiện công tác hoạch định 

chiến lược kinh doanh tại Công ty 

cổ phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh 

Nguyễn 

Hồng 

Dương 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác hoạch định 

chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh 

180 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần bảo hộ lao động DHA Việt 

Nam 

Nguyễn 

Phương 

Nhung 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần bảo hộ lao động DHA Việt Nam 

181 Đại học 

Chính sách Marketing sản phẩm 

thức ăn gia súc của Công ty Cổ 

phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - 

chi nhánh Xuân Mai, Hà Nội 

Hoàng 

Thanh 

Trang 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Chính sách Marketing sản phẩm 

thức ăn gia súc của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - chi 

nhánh Xuân Mai, Hà Nội 

182 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương, tại công ty cổ 

phần chè Tân Trào 

Hoàng 

Tuấn Hải 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương, tại công ty cổ phần chè Tân Trào 



183 Đại học 

NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BÁN 

HÀNG TRỌNG THỜI ĐẠI 

COVID TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHIMI VIỆT NAM   
Hà Hoàng 

Anh 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BÁN 

HÀNG TRỌNG THỜI ĐẠI COVID TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIMI VIỆT NAM   

184 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty cổ 

phần cơ điện lạnh Minh Ngọc  
Nguyễn 

Thị Mai 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện lạnh Minh Ngọc  

185 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty cổ phần cơ khí TAĐ 

Lê Thị 

Minh 

Thúy 

Bùi Hồng 

Quý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí TAĐ 

186 Đại học 

“Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp 

lực - VVMI 
Lương 

Thị Trang 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của “Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI 

187 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm bình 

chứa khí nén tại Công ty Cổ phần 

Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI 
Lê Thu 

Trang 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm bình chứa khí nén tại Công ty Cổ phần Cơ 

khí và Thiết bị áp lực - VVMI 

188 Đại học 

Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết 

bị áp lực – VVMI 

Nguyễn 

Phương 

Ly 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI 

189 Đại học 

Research on online marketing of 

Combiteck Vietnam Technology 

Corporation 
Khúc Thị 

Thu Hà 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Research on online marketing of 

Combiteck Vietnam Technology Corporation 

190 Đại học 

Kế toán nhập khẩu hàng hóa tại 

công ty Cổ phần Công nghệ 

Combitek Việt Nam 

Lường 

Thu 

Hương 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nhập khẩu hàng hóa tại 

công ty Cổ phần Công nghệ Combitek Việt Nam 

191 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác đinh kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

Trần Thị 

Lan 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác đinh kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ đánh bóng kim loại 

Lekar 



phần công nghệ đánh bóng kim 

loại Lekar 

192 Đại học 

Hoàn thiện hệ thống kênh phân 

phối sản phẩm của công ty Cổ 

phần công nghệ dược thảo 

Biomen 

Phạm Thị 

Ly Trang 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện hệ thống kênh phân 

phối sản phẩm của công ty Cổ phần công nghệ dược thảo Biomen 

193 Đại học 

Nghiên cứu chiến lược sản phẩm 

của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Dược Thảo Biomen 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu chiến lược sản phẩm 

của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Thảo Biomen 

194 Đại học 

Nghiên cứu chiến lược xúc tiến 

hỗn hợp của Công ty CP công 

nghệ dược thảo Biomen   
Vũ Thị 

Lan 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu chiến lược xúc tiến 

hỗn hợp của Công ty CP công nghệ dược thảo Biomen   

195 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Công nghệ Thảo Khuê 
Trần Thị 

Diệp 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thảo Khuê 

196 Đại học 

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH 
Đào Thị 

Thúy Vân Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

197 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Công nghệ Y tế Facare Quốc 

tế 

Vũ Thị 

Thùy 

Trang 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế Facare Quốc tế 

198 Đại học 

Phân tích hoạt động hoạt động 

Marketing Mix của Công ty cổ 

phần Creto 
Chu Thị 

Linh Chi 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hoạt động hoạt động 

Marketing Mix của Công ty cổ phần Creto 

199 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần CTECH CTI, khu tập 

thể 12B- Lý Nam Đề-phườg Hàng 

Mã-Hoàn Kiếm-Hà Nội 
Bùi Thị 

Huyền 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần CTECH CTI, khu tập thể 12B- Lý Nam Đề-phườg Hàng 

Mã-Hoàn Kiếm-Hà Nội 



200 Đại học 

Thù lao lao động tại công ty cổ 

phần cung ứng nguồn nhân lực & 

thương mại Phú Đạt Toàn Cầu 
Vũ Trà 

Giang 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thù lao lao động tại công ty cổ 

phần cung ứng nguồn nhân lực & thương mại Phú Đạt Toàn Cầu 

201 Đại học 
Kiểm soát nội bộ tài sản cố định 

tại Công ty Cổ phần đá Bình Minh Trần Thu 

Trang 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm soát nội bộ tài sản cố định 

tại Công ty Cổ phần đá Bình Minh 

202 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần Đất Việt Thành 

Phùng 

Diễm 

Quỳnh 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đất Việt Thành 

203 Đại học 

Some marketing solutions to  

promote products consumption at 

Khanh Ngan Trading And Service 

Investment Joint-Stock Company  

Hà Tiến 

Lục 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Some marketing solutions to  

promote products consumption at Khanh Ngan Trading And Service 

Investment Joint-Stock Company  

204 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ 

phần đầu tư HT 
Mai Thị 

Hiền 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư HT 

205 Đại học 

Quản trị truyền thông Marketing 

tại công ty cổ phần đầu tư phát 

triển hạ tầng Thành Công 
Đào thị 

hạnh 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị truyền thông Marketing 

tại công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công 

206 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần đầu tư phát triển hạ tầng và 

đô thị đường sắt  
Nguyễn 

Thị Hòa 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị 

đường sắt  

207 Đại học 

Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty cổ phần 

Đầu tư phát triển và Công nghệ 

ECO-HOME 

Phạm 

Như 

Quỳnh 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Công nghệ 

ECO-HOME 



208 Đại học 

Nghiên cứu hành vi mua sắm trực 

tuyến của người tiêu dùng đối với 

sản phẩm sữa Codoca của công ty 

cổ phần đầu tư sức khỏe cộng 

đồng 

Phạm Thị 

Hồng Ánh 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu hành vi mua sắm trực 

tuyến của người tiêu dùng đối với sản phẩm sữa Codoca của công ty 

cổ phần đầu tư sức khỏe cộng đồng 

209 Đại học 

Tổ chức kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại Công ty 

cổ phần đầu tư Tâm Đạt 

Hoàng 

Thị Thu 

Hiền 

Nguyễn 

Thị Trang 

Nhung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tổ chức kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư Tâm Đạt 

210 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Tây 

Hồ Bách 

Vũ Thị 

Lan 

Hương 

Vũ Ngọc 

Huyên 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Tây Hồ Bách 

211 Đại học 

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO 

LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ thương mại 

HQT 

Phạm Thị 

Thanh 

Thuỳ 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ thương mại HQT 

212 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng Công ty cổ phần đầu 

tư thương mại và phát triển Tân 

Phát  

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Tân 

Phát  

213 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh 

doanh Nguyễn Gia  

Nguyễn 

Kim 

Dương 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh 

doanh Nguyễn Gia  

214 Đại học 

Thực trạng hoạt động Marketing 

Mix tại Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Kinh doanh Nguyễn Gia 
Lê Thị 

Thơm 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng hoạt động Marketing 

Mix tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nguyễn Gia 

215 Đại học 

Kế toán công nợ và phân tích khả 

năng thanh toán tại Công ty Cổ 

Phần Đầu tư và phát triển công 

nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ 

Lê Thị 

Trang 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ và phân tích khả 

năng thanh toán tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển công nghệ 

vật liệu Composit Sao Đỏ 



216 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

công nghệ vật liệu Composit Sao 

Đỏ 

Hoàng 

Thu 

Huyền 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ 

217 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm nắp hố 

ga 430x860mm của Công ty Cổ 

phần đầu tư và Phát triển công 

nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ 

Vương 

Minh 

Ngọc 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm nắp hố ga 430x860mm của Công ty Cổ 

phần đầu tư và Phát triển công nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ 

218 Đại học 

Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển công nghệ vật liệu 

Composite Sao Đỏ 

Nguyễn 

Hồng 

Thái 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ vật liệu Composite 

Sao Đỏ 

219 Đại học 

Tình hình phát triển thị trưởng sản 

phẩm số hoá doanh nghiệp cơ bản 

của công ty cổ phẩn đầu tư và 

phát triển giải pháp công nghệ 

V&V Hà Nội 

Đỗ Thị 

Kiều Linh 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình phát triển thị trưởng 

sản phẩm số hoá doanh nghiệp cơ bản của công ty cổ phẩn đầu tư và 

phát triển giải pháp công nghệ V&V Hà Nội 

220 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần 

đầu tư và phát triển Unicom 

VŨ THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Unicom 

221 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả kinh doanh taị Công ty Cổ 

phần đầu tư và thương maị FICO 
Đỗ Thu 

Trang 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả kinh doanh taị Công ty Cổ phần đầu tư và thương maị FICO 

222 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 

3-ICIC 
Nguyễn 

Diệu Linh 

Nguyễn 

Thị Trang 

Nhung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 3-ICIC 

223 Đại học 

kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng Thái Sơn 

Lâm Thị 

Vân Kiều 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Sơn 



224 Đại học 

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG 

THÀNH 

Phạm Thị 

Ngọc 

Linh 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH 

225 Đại học 

Kế toán xác định chi phí và tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại Tín Phát - Việt 

Nam 

Lê Thị 

Hồng 

Liên 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán xác định chi phí và tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Tín Phát - Việt Nam 

226 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cổ phần 

DBW 

Cao Tuấn 

Anh 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cổ phần DBW 

227 Đại học 
Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

cổ phần dệt may Đông Phong 

Ka Kim 

Dung 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

cổ phần dệt may Đông Phong 

228 Đại học 

Kế toán xác định kết quả kinh 

doanh của Công ty cổ phần dệt 

may Đông Phong 

Trần Thị 

Thuỳ 

Linh 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán xác định kết quả kinh 

doanh của Công ty cổ phần dệt may Đông Phong 

229 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần địa chất khoáng sản Đông Á 
Nguyễn 

Thu Hằng 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần địa chất khoáng sản Đông Á 

230 Đại học 

Phân tích quy trình đào tạo và 

phát triển nhân lực tại công ty cổ 

phần dịch vụ cao nguyên- chi 

nhánh cửa hàng Highlands coffee 

Vincom Liễu Giai B1 

Đinh Thị 

Tình 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích quy trình đào tạo và 

phát triển nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ cao nguyên- chi nhánh 

cửa hàng Highlands coffee Vincom Liễu Giai B1 

231 Đại học 

Kế toán công nợ và phân tích khả 

năng thanh toán tại Công ty Cổ 

Phần Diệp Linh 

Lê Thị 

Mai 

Hương 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ và phân tích khả 

năng thanh toán tại Công ty Cổ Phần Diệp Linh 



232 Đại học 

Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại công ty 

Cổ phần Diệp Linh 
Nguyễn 

Phi Hồng 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại công ty Cổ phần Diệp Linh 

233 Đại học 

Kế toán thanh toán với người 

mua, người bán tại Công ty CP 

Diệt mối và Khử trùng Tín Phát 

Đặng Kim 

Huế 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thanh toán với người 

mua, người bán tại Công ty CP Diệt mối và Khử trùng Tín Phát 

234 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công Ty Cổ 

Phần Đông Á Holdings 

Tạ Thị 

Hoa 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Đông Á Holdings 

235 Đại học 

Kế Toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công Ty Cổ 

Phần Du Lịch Và Xuất Nhập 

Khẩu Bắc Ninh 

Nguyễn 

Thạc Hiệp 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Xuất Nhập Khẩu 

Bắc Ninh 

236 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của Công ty Cổ 

phần gà giống Châu Thành 

Phạm Thị 

Phương 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của Công ty Cổ phần gà giống Châu Thành 

237 Đại học 

Thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản 

phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp 

lát Hòa Bình Minh 
Lò Thị 

Hảo 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản 

phẩm tại công ty cổ phần gạch ốp lát Hòa Bình Minh 

238 Đại học 

Một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả marketing của Công ty 

cổ phần giáo dục Amber 

Academy 

NGUYỄN 

THU 

TRANG 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả marketing của Công ty cổ phần giáo dục Amber Academy 

239 Đại học 

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN 

TẢI KEPLE 

Hoàng 

Thị Thu 

Huế 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI 

KEPLE 

240 Đại học 
Kế toán Nguyên vật liệu tại Công 

ty cổ phần giấy An Hòa 

Nguyễn 

Thị Mai 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán Nguyên vật liệu tại Công 

ty cổ phần giấy An Hòa 



241 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ 

phần giấy Mục Sơn 

Đỗ Khánh 

Vân 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn 

242 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần giống cây trồng Thanh Hóa 

Trương 

Thị Hiền 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa 

243 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty Cổ 

Phần GUVINA 

Nguyễn 

thị bích 

loan 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần GUVINA 

244 Đại học 

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật 

liệu xây dựng của công ty cổ phần 

GUVINA 
Vũ Thảo 

Vân 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật 

liệu xây dựng của công ty cổ phần GUVINA 

245 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần 

Hải Nguyên 
Cù Đức 

Anh 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Hải Nguyên 

246 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ 

phần Hoàng Gia-HGD 

Đỗ 

Dương 

Anh Hữu 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ phần Hoàng Gia-HGD 

247 Đại học 

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN 

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO 

LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN HOÀNG GIA-HGD 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN 

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO 

LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA-HGD 

248 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty cổ 

phần HPJ Việt Nam 

Đỗ Thị 

Thu 

Phương 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần HPJ Việt Nam 

249 Đại học 

Đánh giá thực trạng công tác kế 

toán công nợ tại công ty cổ phần 

Incotrading Group  
Lê Thu 

Hiếu 

Nguyễn 

Thị Trang 

Nhung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đánh giá thực trạng công tác kế 

toán công nợ tại công ty cổ phần Incotrading Group  



250 Đại học 

Kế toán công nợ phải thu tại công 

ty cổ phần khử trùng Việt Nam tại 

phía bắc 

Trần Thị 

Hồng 

Nhung 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ phải thu tại công 

ty cổ phần khử trùng Việt Nam tại phía bắc 

251 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khỏan 

trích theo lương 

Hán Thị 

Ngọc 

Huyền 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khỏan 

trích theo lương 

252 Đại học 

Kế toán công nợ tại công ty cổ 

phần kiến trúc và xây dựng Bảo 

An 

Lương 

Thị Như 

Quỳnh 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ tại công ty cổ 

phần kiến trúc và xây dựng Bảo An 

253 Đại học 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

công ty cổ phần kiến trúc xây 

dựng và cơ khí việt nam 
Hà Thị 

Thảo Chi 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và cơ khí việt nam 

254 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ 

phần bao bì Kinh Bắc 
Nguyễn 

Thị Giang 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ phần bao bì Kinh Bắc 

255 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần LEGOHOUSE 

Trần Thị 

Hồng 

Liên 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần LEGOHOUSE 

256 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại 

Công ty Cổ phần Long Mã 

Nguyễn 

Đăng 

Hưng 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Long Mã 

257 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ 

phần M&E Đông Dương 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Như 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ phần M&E Đông Dương 

258 Đại học 

Kế toán chi phí theo quy trình sản 

xuất sản phẩm bộ quần áo thể thao 

tại Công ty Cổ phần may BTM 

Thanh Hóa 
Bùi Thị 

Thu Hoài 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí theo quy trình sản 

xuất sản phẩm bộ quần áo thể thao tại Công ty Cổ phần may BTM 

Thanh Hóa 



259 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh  
Trần Thị 

Mạnh 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh  

260 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính của 

công ty Cổ phần máy và thiết bị 

Bình Minh 
Lê Thị 

Mỹ Lan 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính của 

công ty Cổ phần máy và thiết bị Bình Minh 

261 Đại học 

Kế toán thuế giá trị gia tăng tại 

công ty Cổ phần Môi trường Hà 

Nam 

Dương 

Ngọc Anh 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế giá trị gia tăng tại 

công ty Cổ phần Môi trường Hà Nam 

262 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần Nam dược An Nhiên 

Ông Thị 

Bích 

Thuỷ 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần Nam dược An Nhiên 

263 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương của công ty cổ 

phần Ngôi Sao Thiên Hà 
Ngô Thị 

Mai Anh 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương của công ty cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà 

264 Đại học 

Kế toán tiền lương, các khoản 

trích theo lương và đánh giá sự 

hài lòng về việc thực hiện chế độ 

tiền lương, thưởng tại Công ty cổ 

phần Nhôm Đô Thành 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương, các khoản 

trích theo lương và đánh giá sự hài lòng về việc thực hiện chế độ tiền 

lương, thưởng tại Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành 

265 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kế 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần Nhôm Đô Thành 
Nguyễn 

Thị Tâm 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kế 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần Nhôm Đô Thành 

266 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị công ty cổ phần 

nhôm zhongkai Viêṭ Nam 

Đỗ Trung 

Đức 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị công ty cổ phần nhôm zhongkai Viêṭ Nam 

267 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty Cổ 

Phần Nội Thất - Kiến Trúc 

Dreamhome 

Nguyễn 

Minh 

Quang 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất - Kiến Trúc 

Dreamhome 



268 Đại học 

Assessment on production and 

consumption of products in Giang 

Ngoc company 

Phạm 

Trung 

Nguyên 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Assessment on production and 

consumption of products in Giang Ngoc company 

269 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ 

phần nội thất OAZ Việt Nam 
Nguyễn 

Thị Trang 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ phần nội thất OAZ Việt Nam 

270 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Nông nghiệp công nghệ cao 

Thăng Long 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hồng 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao 

Thăng Long 

271 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần ống hộp thép Việt Nhật 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần ống hộp thép Việt Nhật 

272 Đại học 

Phân tích chiến lược kinh doanh 

của công ty Cổ phần phân bón 

Mùa Vàng 
Nguyễn 

Thị Nga 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chiến lược kinh doanh 

của công ty Cổ phần phân bón Mùa Vàng 

273 Đại học 

Thực trạng tiêu thụ sản phẩm 

phân bón của Công Ty Cổ Phần 

Phân Bón Mùa Vàng 

Nguyễn 

Thị Anh 

Đào 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng tiêu thụ sản phẩm 

phân bón của Công Ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng 

274 Đại học 
Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ 

phần phân bón Sơn Trang 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ 

phần phân bón Sơn Trang 

275 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ 

phần phân bón sông Mã 
Thiều Thị 

Thắm 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ phần phân bón sông Mã 

276 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty Cổ phần Phân bón Sông Mã 

Nguyễn 

Thi ̣ Như 

Quỳnh 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty Cổ phần Phân bón Sông Mã 



277 Đại học 

giải pháp Marketing Mix nhằm 

mở rộng thị trường Hà Nội cho 

sản phẩm Pin của Công Ty Cổ 

phần Pin Hà Nội 
Nguyễn 

Thị Hồng 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của giải pháp Marketing Mix nhằm 

mở rộng thị trường Hà Nội cho sản phẩm Pin của Công Ty Cổ phần 

Pin Hà Nội 

278 Đại học 
Quản trị bán hàng tại công ty cổ 

phần Pin Hà Nội 
Hoàng 

Văn Nam 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị bán hàng tại công ty cổ 

phần Pin Hà Nội 

279 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần que hàn điện Việt Đức Đào Thị 

Hoa 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần que hàn điện Việt Đức 

280 Đại học 
Kế toán Nguyên vật liệu tại Công 

ty cổ phần quốc tế Công Hà 

Đinh Thị 

Ánh 

Quyên 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán Nguyên vật liệu tại Công 

ty cổ phần quốc tế Công Hà 

281 Đại học 

Đánh giá thực trạng công tác kế 

toán nguyên vật liệu tại công ty 

Cổ phần Rồng Biển Vina 
Vũ Thuỷ 

Tiên 

Nguyễn 

Thị Trang 

Nhung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đánh giá thực trạng công tác kế 

toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Rồng Biển Vina 

282 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

283 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty cổ 

phần sách và thiết bị trường học 

tỉnh Tuyên Quang 
Lý Lưu 

Ly 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tỉnh 

Tuyên Quang 

284 Đại học 

Quản trị kênh phân phối sản phẩm 

sơn của công ty cổ phần SX-TM 

Sơn Việt Nhật 
Đỗ thị 

kim chi 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị kênh phân phối sản phẩm 

sơn của công ty cổ phần SX-TM Sơn Việt Nhật 

285 Đại học 

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN 

PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

CÔNG NGHIỆP 

Đinh Thị 

Hải Yến Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP 



286 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty cổ phần 

sản xuất và thương mại Đại Long 

Nguyễn 

Thi ̣ Thu 

Trang 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long 

287 Đại học 

RESEARCH ON THE 

COMPETITIVENESS OF THAI 

DUONG GARMENT AND 

TRADING JOINT STOCK 

COMPANY 

Trần Thị 

Thảo Vân 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của RESEARCH ON THE 

COMPETITIVENESS OF THAI DUONG GARMENT AND 

TRADING JOINT STOCK COMPANY 

288 Đại học 

The situation of production and 

exportation of cinnamon products 

from VINASAMEX JSC 

Bùi Thị 

Khánh 

Linh 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của The situation of production and 

exportation of cinnamon products from VINASAMEX JSC 

289 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ 

Phần Sawa Việt Nam 

Nguyễn 

Diệu Linh 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Sawa Việt Nam 

290 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cổ phần 

sơn Fly Việt Nam 
Trần Thị 

Khánh Ly 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cổ phần sơn Fly Việt Nam 

291 Đại học 
Kế toán tài sản cố định hữu hình 

tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tài sản cố định hữu hình 

tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 

292 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần Sông Đà 5 

Đinh Thị 

Thuỳ 

Linh 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 

293 Đại học 

Nghiên cứu chiến luợc marketing 

-mix sản phẩm sữa tại công ty cổ 

phần sữa Ba Vì 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu chiến luợc marketing 

-mix sản phẩm sữa tại công ty cổ phần sữa Ba Vì 

294 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng tại Công ty Tài lộc 

Phan Thị 

Khánh 

Hoà 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng tại Công ty Tài lộc 



295 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần Takao Việt Nam 

Phạm 

Huyền 

Trang 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần Takao Việt Nam 

296 Đại học 

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu 

hàng hóa tại Công ty Cố phần Tập 

đoàn 911 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hằng 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu 

hàng hóa tại Công ty Cố phần Tập đoàn 911 

297 Đại học 

Thực trạng và giải pháp hoàn 

thiện hoạt động bán hàng của 

công ty cổ phần tập đoàn 911 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng và giải pháp hoàn 

thiện hoạt động bán hàng của công ty cổ phần tập đoàn 911 

298 Đại học 

Nghiên cứu công tác chăm sóc 

khách hàng của công ty cổ phần 

tập đoàn 911 
Vũ Thị 

Thọ 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu công tác chăm sóc 

khách hàng của công ty cổ phần tập đoàn 911 

299 Đại học 
Tìm hiểu chủ đề kế toán bán hàng 

tại công ty cổ phần tập đoàn 911 

Vương 

Thị Hoài 

Lan 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tìm hiểu chủ đề kế toán bán hàng 

tại công ty cổ phần tập đoàn 911 

300 Đại học 

Thực trạng công tác tổ chức bán 

hàng  và chăm sóc khách hàng của 

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911 
Trần Đức 

Minh 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng công tác tổ chức bán 

hàng  và chăm sóc khách hàng của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911 

301 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị Công ty cổ phần 

tập đoàn giống cây trồng Việt 

Nam 

Phạm Thị 

Như 

Quỳnh 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam 

302 Đại học 

Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoa Sen chi nhánh thành phố Hà 

Nội 

Lê Thị 

Bội Linh 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chi nhánh thành phố Hà Nội 

303 Đại học 

Kế toán Thuế giá trị gia tăng tại 

công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen chi nhánh thành phố Hà Nội 

Hà Hiểu 

Ly 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán Thuế giá trị gia tăng tại 

công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chi nhánh thành phố Hà Nội 



304 Đại học 

Kế toán bán hàng và các khoản nợ 

phải thu khách tại Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận 

Dương 

Thị 

Phương 

Mai 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và các khoản nợ 

phải thu khách tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận 

305 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần tập đoàn nhựa Bình Thuận 
Trần Thị 

Mỹ Linh 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần tập đoàn nhựa Bình Thuận 

306 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn SX-TM Sơn Việt 

Nhật 

Vũ Thị 

Huệ 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn SX-TM Sơn Việt 

Nhật 

307 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Telin 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin 

308 Đại học 

Kế toán tiêu thụ và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ 

phần Thần Nông Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Linh 

Chi 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiêu thụ và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thần Nông Thanh Hóa 

309 Đại học 

Hoàn thiện chiến lược marketing 

của công ty cổ phần thép Việt 

Đức 
Chu Văn 

Được 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện chiến lược marketing 

của công ty cổ phần thép Việt Đức 

310 Đại học 

Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trả người bán tại Công ty Cổ 

phần thiết bị công nghiệp Việt 

Phát 

Nguyễn 

Thị Kim 

Hoa 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trả người bán tại Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Việt Phát 

311 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh 
Vũ Thị 

Vân Anh 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh 

312 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần thiết bị điện Nee 
Vũ Thị 

Chinh 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị điện Nee 



313 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty cổ 

phần thiết bị giám sát và công 

trình Việt Nam 

Nghiêm 

Thị Thu 

Thuý 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị giám sát và công trình 

Việt Nam 

314 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khỏan 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần DP EUPHAR 
Phan Thị 

Thảo 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khỏan 

trích theo lương tại Công ty cổ phần DP EUPHAR 

315 Đại học 

Thực trạng hạch toán kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo 

lương tại Công ty Cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Hà Nội 
Nguyễn 

Thị Hoa Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng hạch toán kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Hà Nội 

316 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần thuốc thú y Agriviet 
Nguyễn 

Thị Yến 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần thuốc thú y Agriviet 

317 Đại học 

Nâng cao chất lượng dịch vụ 

chăm sóc khách hàng tại Công ty 

cổ phần thương mại dịch vụ Cổng 

Vàng 

Nguyễn 

Thị 

Lương 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao chất lượng dịch vụ 

chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng 

Vàng 

318 Đại học 

Hoàn thiện công tác tổ chức kế 

toán tại công ty Cổ phần Thương 

mại Nguyễn Quốc  
Đặng Thu 

Trang Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác tổ chức kế 

toán tại công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Quốc  

319 Đại học 

Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trả người bán của Công ty cổ 

phần thương mại Talaline 

Trương 

Thị 

Nguyễn 

Hảo 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trả người bán của Công ty cổ phần thương mại Talaline 

320 Đại học 

Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

Cổ phần Thương mại Tổng hợp 

Ngọc Toàn 

Nghiêm 

Danh 

Quyền 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

Cổ phần Thương mại Tổng hợp Ngọc Toàn 



321 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác đinh kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần thuơng mại và dịch vụ bưu 

chính viễn thông 

Lê Thu 

Thanh 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác đinh kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần thuơng mại và dịch vụ bưu chính 

viễn thông 

322 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ 

phần Thương mại và dịch vụ Đại 

Hùng 

Đinh 

Ngọc Chi 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Đại 

Hùng 

323 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần thương mại và dịch vụ Hà 

Anh  

Nguyễn 

Thị Hà 

Anh 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Anh  

324 Đại học 

Hoạt động đấu thầu tại Công ty cổ 

phần thương mại và dịch vụ Minh 

Dung 666 
Tạ Vân 

Anh 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoạt động đấu thầu tại Công ty cổ 

phần thương mại và dịch vụ Minh Dung 666 

325 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần thuương mại và nội thất 

Trung Tín 

Phạm 

Hùng 

Mạnh 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần thuương mại và nội thất Trung 

Tín 

326 Đại học 

Phân tích tình hình tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty Cổ phần 

Thương Mại và Sản xuất Thuận 

Phúc 

Lương 

Tiểu 

Minh 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty Cổ phần Thương Mại và Sản xuất Thuận Phúc 

327 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần 

Thương mại và Vận tải Phương 

Nam 

Hoàng 

Thùy 

Linh 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Phương 

Nam 

328 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ 

phần thương mại và xây dựng An 

Bình 

Lê Khánh 

Huyền 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An 

Bình 



329 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần 

Thương Mại và Xây Lắp Bình 

Minh  

Hứa Thị 

Yến 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Xây Lắp Bình Minh  

330 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần thương mại và xây lắp Điện 

lực 

Vũ Thị 

Hải Yến 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Điện lực 

331 Đại học 

Kế toán bán hàng và XĐKQKD 

tại Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu HSC39 

Mai Thị 

Thu Hà 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và XĐKQKD 

tại Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu HSC39 

332 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ 

phần Thuỷ điện Thuận Hoà Hà 

Giang 

Nguyễn 

Thị Oanh 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ phần Thuỷ điện Thuận Hoà Hà Giang 

333 Đại học 

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU 

QUẢ SẢN XUẤT KINH 

DOANH CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA 
Vũ Thị 

Hương 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA 

334 Đại học 

Kế toán bán hàng và phải thu 

khách hàng tại Công ty Cổ phần 

tôn thép Việt Pháp 
Mai Thu 

Phương 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và phải thu 

khách hàng tại Công ty Cổ phần tôn thép Việt Pháp 

335 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

qủa bán hàng tại Công ty Cổ phần 

Truyền thông và máy tính Thánh 

Gióng 

Nguyễn 

Thuỳ 

Dương 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

qủa bán hàng tại Công ty Cổ phần Truyền thông và máy tính Thánh 

Gióng 

336 Đại học 

Kế toán Thuế GTGT tại Công ty 

Cổ Phần Tư Vấn & Xây Dựng 

Thăng Long 

Phạm Thị 

Bích 

Phương 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán Thuế GTGT tại Công ty 

Cổ Phần Tư Vấn & Xây Dựng Thăng Long 



337 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khỏan 

trích theo lương tại Công ty Cổ 

phần tư vấn xây dựng tổng hợp 

Tân Long 

Phan Thị 

Mai Hiền 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khỏan 

trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Tân 

Long 

338 Đại học 

Kế toán doanh thu bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần dược 

USPHARMA Hà Nội 
Nguyễn 

Thái Tuấn 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán doanh thu bán hàng và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dược USPHARMA 

Hà Nội 

339 Đại học 

Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại Công ty 

Cổ phần VDO 

Nguyễn 

Thu 

Hường 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại Công ty Cổ phần VDO 

340 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ 

phần VDO 

Bùi Thị 

Huyền 

Trang 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ phần VDO 

341 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ 

phần VIKO 

Trịnh Thị 

Diễm 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty Cổ phần VIKO 

342 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH đầu tư và thương mại xây 

dựng KSC 

Hà Ngọc 

Minh 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại xây dựng 

KSC 

343 Đại học 

Phân tích chiến lược marketing-

mix của công ty cổ phần xây dựng 

Nam Sơn 

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chiến lược marketing-

mix của công ty cổ phần xây dựng Nam Sơn 

344 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ 

phần xây dựng thương mại và 

dịch vụ Vũ Hoàng 

Lê Thị 

Hồng 

Hạnh 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ 

Vũ Hoàng 



345 Đại học 

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO 

LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI MINH HÀ 

Nguyễn 

Ngọc 

Phượng 

Bùi Hồng 

Quý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HÀ 

346 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành công trình xây dựng tại 

Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Minh Thành Đạt 
Nguyễn 

Thảo Vi 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Minh Thành Đạt 

347 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần XD và TM Phú Quang 

Hắc Thị 

Hoàng 

Anh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần XD và TM Phú Quang 

348 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần 

Xi măng Long Nam 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xi măng Long Nam 

349 Đại học 

Chính sách Marketing - Mix nhằm 

thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại 

công ty cổ phần Armephaco 

Đoàn Thị 

Thuỳ 

Trang 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Chính sách Marketing - Mix 

nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Armephaco 

350 Đại học 

Hành vi mua cây giống online của 

người dân ở các xã thuộc thành 

phố Pleiku  
Lê Viết 

Hùng 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hành vi mua cây giống online của 

người dân ở các xã thuộc thành phố Pleiku  

351 Đại học 

Kế toán Nguyên Vật Liệu tại 

Công ty CP Cơ khí Xây dựng 

Công trình Giao thông 8 

Nguyễn 

Thị Thảo 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán Nguyên Vật Liệu tại 

Công ty CP Cơ khí Xây dựng Công trình Giao thông 8 

352 Đại học 

Tác động của chuyển đổi số đến 

công tác kế toán tại Công ty Cổ 

phần, đầu tư và thương mại dịch 

vụ - Vinacomin 
Nguyễn 

Việt Linh 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tác động của chuyển đổi số đến 

công tác kế toán tại Công ty Cổ phần, đầu tư và thương mại dịch vụ - 

Vinacomin 



353 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu 

xây dựng và phát triển giáo dục 

Thăng Long  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Mai 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng và phát triển giáo dục 

Thăng Long  

354 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP 

may Minh Anh - Đô Lương 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP may Minh Anh - Đô Lương 

355 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương của công ty CP 

máy và thiết bị Bình Minh  
Nguyễn 

Thị Loan 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương của công ty CP máy và thiết bị Bình Minh  

356 Đại học 

Kế toán các khoản phải thu khách 

hàng, các khoản phải trả người 

bán & phân tích khả năng thánh 

toán tại Công ty cổ phần sản xuất 

bảo hộ lao động và thương mại 

Sơn Linh 

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán các khoản phải thu khách 

hàng, các khoản phải trả người bán & phân tích khả năng thánh toán 

tại Công ty cổ phần sản xuất bảo hộ lao động và thương mại Sơn Linh 

357 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty cổ phần 

sản xuất bảo hộ lao động và 

thương mại Sơn Linh 

Đỗ Thị 

Vân Anh 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất bảo hộ lao động và thương 

mại Sơn Linh 

358 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP 

thiết bị và khí công nghiệp Đồng 

lợi 

Nguyễn 

Hoài Tú 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP thiết bị và khí công nghiệp Đồng lợi 

359 Đại học 
kế toán BH và XĐKQKD của 

công ty CP Thuận Phát Việt Nam  Phạm Thị 

Thảo 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán BH và XĐKQKD của 

công ty CP Thuận Phát Việt Nam  

360 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty CP 

Thực Phẩm Thiên Hương 

Phạm Thị 

Gấm 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty CP Thực Phẩm Thiên Hương 



361 Đại học 

kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty CP 

thương mại và quảng cáo Âu Lạc 
Đỗ Quỳnh 

Chi 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty CP thương mại và quảng cáo Âu Lạc 

362 Đại học 

Kế toán bán hàng và công nợ phải 

thu khách hàng tại Công ty CP tin 

học miền Trung 

Phạm 

Ngọc Hà 

Trang 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và công nợ phải 

thu khách hàng tại Công ty CP tin học miền Trung 

363 Đại học 

Xây dựng chiến lược kinh doanh 

6 tháng cuối năm của công ty CP 

Việt Thịnh 

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Linh 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Xây dựng chiến lược kinh doanh 

6 tháng cuối năm của công ty CP Việt Thịnh 

364 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm tại Công ty 

CPXD và DVTM Sơn Hải 
Sử Thị 

Yến 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm tại Công ty CPXD và DVTM Sơn Hải 

365 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty đầu tư 

và phát triển Cộng Đồng Xanh 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty đầu tư và phát triển Cộng Đồng Xanh 

366 Đại học 

Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa 

chữa và bảo dưỡng ô tô của Công 

ty HC Autotech   
Nguyễn 

Tuấn Anh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa 

chữa và bảo dưỡng ô tô của Công ty HC Autotech   

367 Đại học 

Kiểm toán chu trình mua hàng-

thanh toán trong kiểm toán BCTC 

do công ty kiểm toán tư vấn và 

định giá ACC Việt Nam thực hiện 

Đoàn Thị 

Thúy 

Quỳnh 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm toán chu trình mua hàng-

thanh toán trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán tư vấn và 

định giá ACC Việt Nam thực hiện 

368 Đại học 

Phân tích thực trạng hiệu quả kinh 

doanh của Công ty kinh doanh 

than Thanh Hoá 
Trịnh Văn 

Anh 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích thực trạng hiệu quả kinh 

doanh của Công ty kinh doanh than Thanh Hoá 

369 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty lâm 

nghiệp Thái Nguyên 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty lâm nghiệp Thái Nguyên 



370 Đại học 

Analysis of job satisfaction of 

employees in Truong Son 

Garment Joint-stock Company 

Nguyễn 

Thùy 

Dung 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Analysis of job satisfaction of 

employees in Truong Son Garment Joint-stock Company 

371 Đại học 

Phân tích tài chính của công ty 

máy và thiết bị công nghiệp Phúc 

Thái  

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tài chính của công ty 

máy và thiết bị công nghiệp Phúc Thái  

372 Đại học 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI 

CÔNG TY TÀI CHÍNH 

SHINHAN VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH NGÔ QUYỀN - HÀ 

NỘI 

Đào Ngọc 

Hậu 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH SHINHAN 

VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN - HÀ NỘI 

373 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Thép 

Thắng Lợi (TNHH) 
Phạm Thị 

Hồng Anh 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Thép Thắng Lợi (TNHH) 

374 Đại học 
Kế toán công nợ tại công ty 

thương mại tổng hợp Tân Phát Lý Mai 

Hoa 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ tại công ty 

thương mại tổng hợp Tân Phát 

375 Đại học 
Kế toán quản trị bán hàng tại công 

ty thương mại tổng hợp Tân Phát Nguyễn 

Thị Hậu 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

công ty thương mại tổng hợp Tân Phát 

376 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

thương mại tổng hợp Tân Phát 

Nguyễn 

Quang 

Hiệu 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty thương mại tổng hợp Tân Phát 

377 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Ajisai Việt Nam 
Lưu Tâm 

Anh 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Ajisai Việt Nam 

378 Đại học   

Lương 

Hồng 

Minh 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của  



379 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Công ty TNHH Anh 

Quốc 

Nguyễn 

Thị Kim 

Sinh 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Công ty TNHH Anh Quốc 

380 Đại học 

Phân tích tình hình tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH Bao Bì 

Hải Ngọc Hà 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH Bao Bì Hải Ngọc Hà 

381 Đại học 

Tìm hiểu về quy trình kế toán tiền 

lương và phương pháp tính lương 

tại công ty TNHH Bồ Đề Tây 

Phương 

Mai Thị 

Ngọc Hoà 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tìm hiểu về quy trình kế toán tiền 

lương và phương pháp tính lương tại công ty TNHH Bồ Đề Tây 

Phương 

382 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

chế biến lương thực thực phẩm 

Thái Dương 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Giang 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH chế biến lương thực thực phẩm Thái 

Dương 

383 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính công 

ty TNHH chế biến tre, gỗ Chương 

Mỹ 

Nghiêm 

Thị Lâm 

Oanh 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính công 

ty TNHH chế biến tre, gỗ Chương Mỹ 

384 Đại học 

Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty TNHH cơ 

điện tự động hóa Thái Hưng 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty TNHH cơ điện tự động hóa Thái Hưng 

385 Đại học 
Kế toán công nợ tại công ty 

TNHH Cộng đồng 18/4 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ tại công ty 

TNHH Cộng đồng 18/4 

386 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty 

TNHH cộng đồng 18/4 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh của công ty TNHH cộng đồng 18/4 

387 Đại học 

Situation and solutions to improve 

the efficiency of product 

distribution of MB Glass 

Company 

Nguyễn 

Thị Minh 

Tâm 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Situation and solutions to improve 

the efficiency of product distribution of MB Glass Company 



388 Đại học 

 Nghiên cứu hoạt động Marketing 

online  tại Công ty TNHH Công 

nghệ Môi trường Việt Trung 

Nguyễn 

Gia 

Khánh 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của  Nghiên cứu hoạt động Marketing 

online  tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Việt Trung 

389 Đại học 

Thực trạng Marketing-mix tại 

công ty TNHH công nghệ 

Sinmant Việt Nam 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng Marketing-mix tại 

công ty TNHH công nghệ Sinmant Việt Nam 

390 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công Ty 

TNHH Công Nghệ Tầm Nhìn 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công Ty TNHH Công Nghệ Tầm Nhìn 

391 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Công Nghệ Tầm Nhìn 

Lưu Thị 

Dương 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Công Nghệ Tầm Nhìn 

392 Đại học 

Tuyển dụng nhân lực tại công ty 

TNHH Công nghiệp Toàn Hưng 

Việt Nam 
Trần Bích 

Phượng 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tuyển dụng nhân lực tại công ty 

TNHH Công nghiệp Toàn Hưng Việt Nam 

393 Đại học 

Một số giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác quản trị và 

sử dụng nguồn nhân lực tại Công 

ty TNHH Công Nguyễn 
Đoàn Thị 

Hoà 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Một số giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác quản trị và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH Công Nguyễn 

394 Đại học 

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

tại công ty TNHH Daehan Global 

Thanh Hóa 
Phạm Thị 

Lan 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

tại công ty TNHH Daehan Global Thanh Hóa 

395 Đại học 

Kế toán cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH Đào 

Tạo Tư Vấn PDCA 

Lê Thị 

Kiều 

Trâm 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đào Tạo Tư 

Vấn PDCA 

396 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty Vũ Thị 

Thơm 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Minh Phát 



TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch 

Vụ Minh Phát 

397 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH đầu tư thương mại và dịch 

vụ kỹ thuật Nhật Minh  

Đỗ Lan 

Hương 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ kỹ 

thuật Nhật Minh  

398 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Đầu Tư Thương Mại và 

Dịch Vụ Mộc Phát  
Hà Thị 

Dung 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ 

Mộc Phát  

399 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Đầu tư Thương mại và 

Sản xuất thép Hoàng Quân 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất 

thép Hoàng Quân 

400 Đại học 

Hoạt động Marketing Online của 

công ty TNHH đầu tư TM và dịch 

vụ Mộc Phát 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoạt động Marketing Online của 

công ty TNHH đầu tư TM và dịch vụ Mộc Phát 

401 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

đầu tư và phát triển Minh Long 
Lê Hồng 

Minh 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát triển Minh Long 

402 Đại học 

Đánh giá  thực trạng kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo 

lương tại Công Ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển Vân Hải 
Võ Thị 

Trang 

Nguyễn 

Thị Trang 

Nhung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đánh giá  thực trạng kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Vân Hải 

403 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

đầu tư và sản xuất Minh Tân 

Đoàn Thị 

Loan 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Minh Tân 



404 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Đầu tư và sản xuất Minh 

Tân 

Hoàng 

Thị Mai 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Minh Tân 

405 Đại học 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công 

ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

An Lành 
Nguyễn 

Hương Ly 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 

An Lành 

406 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Đầu tư và thương mại Mỹ Phát 

Trần Thị 

Thúy 

Hiền 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Mỹ Phát 

407 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại tại Công ty 

TNHH Đầu Tư Xây Dựng và 

Thương Mại Hiền Hoàng 
Nguyễn 

Thị Thảo 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại tại Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương 

Mại Hiền Hoàng 

408 Đại học 

“ Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng và thương mại 

Phương Thảo Phát 

Mai Thu 

Phương 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của “ Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 

Phương Thảo Phát 

409 Đại học 

Kế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Của 

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ 

Hòa Bình 

Lê Thị 

Ngọc 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Của Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hòa 

Bình 

410 Đại học 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của 

công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Hòa Bình - Thái Nguyên 
Quách 

Hồng Ánh 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao năng lực cạnh tranh của 

công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hòa Bình - Thái Nguyên 

411 Đại học 

Quy trình kiểm toán khoản mục 

thuế GTGT trong kiểm toán Báo 

cáo tài chính do công ty TNHH 

Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn 

UHY thực hiện 

MAI 

THU 

PHƯƠNG 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quy trình kiểm toán khoản mục 

thuế GTGT trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH 

Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện 



412 Đại học 

Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền tại Công ty TNHH 

Dịch vụ sản xuất và thương mại 

Minh Hiền  
Ngô Kim 

Chi 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền tại Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất và thương mại 

Minh Hiền  

413 Đại học 

Thực Trạng Kế Toán Tập Hợp 

Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá 

Thành Sản Phẩm  Tại Công Ty 

Tnhh Dịch Vụ Thương Mại 

PCCC Hoàng Phát 

Nhữ Thị 

Hải Yến 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực Trạng Kế Toán Tập Hợp 

Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm  Tại Công Ty Tnhh 

Dịch Vụ Thương Mại PCCC Hoàng Phát 

414 Đại học 

Kế toán công nợ phải thu tại Công 

ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Vận tải Ngọc Việt 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ phải thu tại Công 

ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Ngọc Việt 

415 Đại học 

Kế toán nợ phải thu tại công ty 

TNHH dịch vụ thương mại vận tải 

Ngọc Việt 

Ngô Thu 

Quỳnh 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nợ phải thu tại công ty 

TNHH dịch vụ thương mại vận tải Ngọc Việt 

416 Đại học 

Thực trạng hoạt động Marketing 

tại Công ty TNHH dịch vụ tổng 

hợp Đông Dương 
Hoàng 

Thị Ninh 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng hoạt động Marketing 

tại Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Đông Dương 

417 Đại học 

Công tác Tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty TNHH  dịch vụ và 

thương mại Bảo Bình 
Nguyễn 

Thị Tuyết 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác Tuyển dụng nhân lực tại 

Công ty TNHH  dịch vụ và thương mại Bảo Bình 

418 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị công ty TNHH 

dịch vụ và thương mại Hưng Hậu 

Trịnh Thị 

Thảo 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác điṇh kết 

quả bán hàng taị công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hưng Hậu 

419 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH 

Dịch vụ và Thương mại Phương 

Toàn Phát 

Đỗ Ngọc 

Anh 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Phương 

Toàn Phát 



420 Đại học 

Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động chăm sóc 

khách hàng của Công ty TNHH 

dịch vụ vận tải du lịch Huyền Anh 

Nguyễn 

Thị Như 

Hồng 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH dịch 

vụ vận tải du lịch Huyền Anh 

421 Đại học 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công 

ty TNHH Dịch vụ vận tải Đức 

Việt 

Nghiêm 

Thị 

Phương 

Anh 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ vận tải Đức Việt 

422 Đại học 

Hạch toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại Công 

Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng 

Gia Bảo 

Đoàn 

Ngọc Hoa 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hạch toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Gia 

Bảo 

423 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Điện Hằng 

Nguyễn 

Thị Lan 

Vũ Ngọc 

Huyên 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Điện Hằng 

424 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty 

TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ 

thú y 

Phạm Thị 

Thủy 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dinh dưỡng và Dịch vụ thú y 

425 Đại học 

kế toán bán hàng và xác định kết 

quà bán hàng tại Công ty TNHH 

Đình Phát 

Nguyễn 

Thị Lan 

Nhi 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán bán hàng và xác định kết 

quà bán hàng tại Công ty TNHH Đình Phát 

426 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH DRP Việt Nam 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH DRP Việt Nam 

427 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH DRP Việt Nam 

Nguyễn 

Phương 

Hà 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH DRP Việt Nam 



428 Đại học 

Kế toán công nợ tại Công ty 

TNHH dược phẩm Hoàng Long 

Việt Nam 

Nguyễn 

Thị Việt 

Trinh 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ tại Công ty 

TNHH dược phẩm Hoàng Long Việt Nam 

429 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Minh Chiến 

Trần Thị 

Lý 

Vũ Ngọc 

Huyên 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dược phẩm Minh Chiến 

430 Đại học 
Kế toán công nợ taị Công ty 

TNHH DV&TM Nguyễn Anh 

Nguyễn 

Như 

Hùng 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ taị Công ty 

TNHH DV&TM Nguyễn Anh 

431 Đại học 

Kế toán doanh thu cung cấp dịch 

vụ và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH FISA 

Đặng Thị 

Uyên 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán doanh thu cung cấp dịch 

vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH FISA 

432 Đại học 

Kế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Tại 

Công Ty TNHH Fusion Vina 

Nguyễn 

Thị Kim 

Chi 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn củaKế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH Fusion Vina 

433 Đại học 

Tình hình tiêu thụ sản phẩm của 

công ty TNHH Gas Tech giai 

đoạn 2019 – 2022 

Ứng Thị 

Phương 

Mai 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình tiêu thụ sản phẩm của 

công ty TNHH Gas Tech giai đoạn 2019 – 2022 

434 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Giấy Tisu 
Nguyễn 

Thị Trang 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Giấy Tisu 

435 Đại học 

Tác động của chuyển đổi số đến 

công tác kế toán tại Công ty 

TNHH Gốm sứ Bát Tràng 

Nguyễn 

Thành 

Lâm 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tác động của chuyển đổi số đến 

công tác kế toán tại Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng 

436 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Gốm Sứ Bát Tràng 

Nguyễn 

Trường 

Huy 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Gốm Sứ Bát Tràng 



437 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Hà An Phú Thọ 
Trần Thị 

Ly Hương 

Bùi Hồng 

Quý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Hà An Phú Thọ 

438 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Hamaden Việt Nam 
Đặng Thị 

Kim Thuý 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Hamaden Việt Nam 

439 Đại học 

Kế toán xác định kết quả kinh 

doanh của công ty TNHH Hàn-

Việt Hanvico 
Bùi Thu 

Hiền 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán xác định kết quả kinh 

doanh của công ty TNHH Hàn-Việt Hanvico 

440 Đại học 

Quy Trình Kiểm Toán TSCĐ 

Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài 

Chính Do Công Ty TNHH Kiểm 

Toán AASC Thực Hiện 

Nguyễn 

Phương 

Anh 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quy Trình Kiểm Toán TSCĐ 

Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty TNHH Kiểm 

Toán AASC Thực Hiện 

441 Đại học 

Kế toán quản trị theo hoạt động 

(ABM) tại Công ty TNHH Hệ 

thống điện và Tự động hóa Việt 

Nam 

Nguyễn 

Ánh 

Tuyết 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị theo hoạt động 

(ABM) tại Công ty TNHH Hệ thống điện và Tự động hóa Việt Nam 

442 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại CÔNG TY 

TNHH HOÁ CHẤT HOÀNG HÀ 

Quyền 

Thị Thu 

Trang 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HOÀNG HÀ 

443 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Hóa Công Nghiệp Triển 

Bằng 

Lê Thị 

Thanh 

Tâm 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Hóa Công Nghiệp Triển Bằng 

444 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Hoa Khoa Việt Nam 

Lê Thị 

Ánh 

Tuyết 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Hoa Khoa Việt Nam 

445 Đại học 
KE bán hàng và xác định kq kinh 

doanh 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Trầm 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của KE bán hàng và xác định kq kinh 

doanh 



446 Đại học 
 Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Hoà Trang 
Lê Thu 

Phương 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của  Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Hoà Trang 

447 Đại học 

Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại Công ty 

TNHH Hoa Việt 

Phạm Thị 

Ngọc Ánh 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Hoa Việt 

448 Đại học 
Kế toán quản trị bán hàng tại công 

ty TNHH HONGHU  

Nguyễn 

Thị 

Lương 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

công ty TNHH HONGHU  

449 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán hàng 

tồn kho tại Công ty TNHH hợp 

tác kinh doanh quốc tế Quang 

Hiếu 

Nguyễn 

Thị Song 

Mai 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán hàng 

tồn kho tại Công ty TNHH hợp tác kinh doanh quốc tế Quang Hiếu 

450 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Hợp Tác Kinh Doanh 

Quốc Tế Quang Hiếu 

Trần Thị 

Kim 

Dung 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Hợp Tác Kinh Doanh Quốc Tế Quang Hiếu 

451 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 

Hưng Thịnh 
Thiều Thu 

Thảo 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Hưng Thịnh 

452 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Huyền Thanh 

Nguyễn 

Thị Kim 

Thuý 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Huyền Thanh 

453 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động quảng cáo 

trực tuyến của Công ty TNHH in 

ấn quảng cáo và sản xuất may 

mặc Tam Phát 

Nguyễn 

Phương 

Mai 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện hoạt động quảng cáo 

trực tuyến của Công ty TNHH in ấn quảng cáo và sản xuất may mặc 

Tam Phát 

454 Đại học 
Kế toán công nợ tại công ty 

TNHH Innocom Vina 

Hà Thị 

Lan Anh 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán công nợ tại công ty 

TNHH Innocom Vina 



455 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

JP TRADING VIỆT NAM 
Phạm 

Duy Chân 

Nguyễn 

Công Tiệp 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH JP TRADING VIỆT NAM 

456 Đại học 

Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ 

phải thu khách hàng do công ty 

TNHH Kiểm toán APS thực hiện  

Phạm 

Thùy 

Linh 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện quy trình kiểm toán 

nợ phải thu khách hàng do công ty TNHH Kiểm toán APS thực hiện  

457 Đại học 

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho 

trong kiểm toán BCTC cho khách 

hàng tại công ty TNHH kiểm toán 

quốc tế UNISTARSư 
Bùi Thị 

Thanh Hà 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quy trình kiểm toán hàng tồn kho 

trong kiểm toán BCTC cho khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán 

quốc tế UNISTARSư 

458 Đại học 

Kế Toán nguyên vật liệu tại Công 

ty TNHH Kim Khí HBN Việt 

Nam 

Bùi Thị 

Cẩm Nụ 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán nguyên vật liệu tại Công 

ty TNHH Kim Khí HBN Việt Nam 

459 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh  Côngty TNHH 

kinh doanh thực phẩm Hương Mai 

Nguyễn 

Thị Bích 

Hạnh 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh  Côngty TNHH kinh doanh thực phẩm Hương Mai 

460 Đại học 

Kế toán bán hàng và kế toán phải 

thu của khách hàng tại công ty 

TNHH Kinh Doanh Thương Mại 

Tiến Dũng 

Trần Thị 

Ngọc Mai 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và kế toán phải 

thu của khách hàng tại công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tiến 

Dũng 

461 Đại học 

Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế 

toán tại Công ty TNHH liên 

doanh Quốc tế travelus 

Phạm 

Phương 

Anh 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế 

toán tại Công ty TNHH liên doanh Quốc tế travelus 

462 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH LIÊN HẠNH 
Vũ Thị 

Kim Anh 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH LIÊN HẠNH 

463 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Lunet General 
Lê Trung 

Kiên 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Lunet General 



464 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán tập 

hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm 

Lê Thị 

Quỳnh 

Trang Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán tập 

hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

465 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm nhân 

thọ tại công ty TNHH Manulife ( 

Việt Nam) chi nhánh Ninh Bình 
Bùi Thị 

Hằng 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH Manulife ( 

Việt Nam) chi nhánh Ninh Bình 

466 Đại học 
Kế toán vốn bằng tiền tại công ty 

TNHH Maruesu Việt Nam 
Đào kiều 

oanh 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán vốn bằng tiền tại công ty 

TNHH Maruesu Việt Nam 

467 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến quyết định mua sản phẩm thời 

trang tại công ty TNHH May đo 

thời trang nam SBH Quốc tế 

Nguyễn 

Thị Mai 

Linh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến quyết định mua sản phẩm thời trang tại công ty TNHH May đo 

thời trang nam SBH Quốc tế 

468 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH may Hà Giang 

Phạm Thị 

Hạnh 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH may Hà Giang 

469 Đại học 

Kế toán doanh thu và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH May Hà Giang 

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán doanh thu và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH May Hà Giang 

470 Đại học 
Kế toán thuế GTGT tại công ty 

TNHH Minh Long  

Phạm Thị 

Huyền 

Trang 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế GTGT tại công ty 

TNHH Minh Long  

471 Đại học 

Phân tích chiến lược tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH Minh 

Long 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Anh 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chiến lược tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH Minh Long 

472 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Minh Phương Tuyên 

Quang 

Nguyễn 

Thị Bắc 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Minh Phương Tuyên Quang 



473 Đại học 

Kế toán quản trị bán hàng tại công 

ty TNHH MK CHEMICAL 

VINA 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

công ty TNHH MK CHEMICAL VINA 

474 Đại học 

Thực trạng kế toán nguyên vật 

liệu tại công ty TNHH một thành 

viên Chuyên Gia 

Trịnh 

Phương 

Dung 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán nguyên vật 

liệu tại công ty TNHH một thành viên Chuyên Gia 

475 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Một thành viên Hoàng 

Dương Lighting 

Phạm 

Thuỳ Vân 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Dương 

Lighting 

476 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH một thành viên muối Việt 

Nam - Chi nhánh muối Vĩnh 

Ngọc 
Trần Thị 

Thảo 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên muối Việt Nam - 

Chi nhánh muối Vĩnh Ngọc 

477 Đại học 

Thực trạng kế toán hàng tồn kho 

tại Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thươg mại dịch vụ Minh 

Thắng 

Quách 

Thị Thu 

Thuỷ 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán hàng tồn kho 

tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất thươg mại dịch vụ Minh 

Thắng 

478 Đại học 

Kế toán quản trị các hình thức trả 

lương tại công ty TNHH một 

thành viên Vận tải Gia Tiến 

Đặng Thị 

Thu 

Trang 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị các hình thức trả 

lương tại công ty TNHH một thành viên Vận tải Gia Tiến 

479 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH MTV Bắc Việt 

Bùi Thị 

Thuỳ 

Dung 

Vũ Ngọc 

Huyên 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Bắc Việt 

480 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH MTV Cao su Hương Khê 

Hà Tĩnh 

Phan Thị 

Quỳnh 

Anh 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh 



481 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công Ty 

TNHH mtv đầu tư và xây dựng 

Hoàng Dân 

Vũ Tiến 

Đăng 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công Ty TNHH mtv đầu tư và xây dựng Hoàng 

Dân 

482 Đại học 

Tìm hiểu thực trạng công tác kế 

toán nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH MTV Doanh Đạt 

Vũ Thị 

Hồng 

Nhung 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tìm hiểu thực trạng công tác kế 

toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Doanh Đạt 

483 Đại học 

Quy trình kế toán bán hàng và 

công nợ phải thu khách hàng tại 

Công ty TNHH MTV Mai Linh 

Thái Bình  

Vũ Thị 

Trang 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quy trình kế toán bán hàng và 

công nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái 

Bình  

484 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty TNHH MTV Quang Hoa 

Nguyễn 

Thị Thơm 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty TNHH MTV Quang Hoa 

485 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH MTV sản xuất thương mại 

dịch vụ Minh Thắng 
Phạm Thị 

Minh Thu 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ 

Minh Thắng 

486 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV TM An Phú Minh 

Nguyễn 

Thị 

Khánh 

Huyền 

Vũ Ngọc 

Huyên 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV TM An Phú Minh 

487 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH MTV Xử lý bon, mìn, vật 

nổ 319 

Dương 

Hải Hưng 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Xử lý bon, mìn, vật nổ 319 

488 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH NAMU Việt Nam 
Ngô Thị 

Thu 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH NAMU Việt Nam 



489 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH NANO TG 
Nguyễn 

Văn Hiếu 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH NANO TG 

490 Đại học 
Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại 

Công ty TNHH Napaco Việt Nam Lê Thị 

Thu 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện kế toán TSCĐ tại 

Công ty TNHH Napaco Việt Nam 

491 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

nghệ thuật Ánh Trăng 

Lê Thị 

Linh 

Thương 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH nghệ thuật Ánh Trăng 

492 Đại học 

Phân tích chiến lược sản phẩm 

của công ty TNHH Ngọc Bảo 

Hưng Yên 
Ngô Kiều 

Trang 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chiến lược sản phẩm 

của công ty TNHH Ngọc Bảo Hưng Yên 

493 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Nhật Lệ 

Đào Thị 

Thuý 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhật Lệ 

494 Đại học 
Thực trạng kế toán nguyên vật 

liệu tại công ty TNHH nhựa AAB 

Nguyễn 

Ngọc 

Quyết 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán nguyên vật 

liệu tại công ty TNHH nhựa AAB 

495 Đại học 
Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

Vũ Thị 

Hồng 

Ngọc 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

496 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại 

công ty TNHH P&J Vina  

Phan Thị 

Thảo 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH P&J Vina  

497 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Phát Triển Công Nghệ 

Thiết Bị Châu Âu 

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị 

Châu Âu 



498 Đại học 

Hoàn thiện công tác thuế GTGT 

tại Công ty TNHH phát triển dịch 

vụ và thương mại  Thành An 

Nguyễn 

Hằng Nga 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác thuế GTGT 

tại Công ty TNHH phát triển dịch vụ và thương mại  Thành An 

499 Đại học 

Vận dụng chuẩn mực kế toán 04 

trong xác định giá trị tài sản cố 

định vô hình tại công ty TNHH 

phát triển Giáo Dục và Công nghệ 

I&E Việt Nam  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Vận dụng chuẩn mực kế toán 04 

trong xác định giá trị tài sản cố định vô hình tại công ty TNHH phát 

triển Giáo Dục và Công nghệ I&E Việt Nam  

500 Đại học 
Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

Đỗ Thị 

Hồng 

Ngọc 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

501 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Phú Việt An Lê Thị Hà 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Phú Việt An 

502 Đại học 

Kiểm toán tài sản cố định trong 

kiểm toán BCTC tại Công ty 

TNHH PKF Việt Nam 

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nhung 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm toán tài sản cố định trong 

kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH PKF Việt Nam 

503 Đại học 

Phân tích chiến lược phân phối , 

mở rộng thị trường của công ty 

TNHH Quảng cáo nội thất Bảo 

An  

Ngô Bảo 

Ngọc 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chiến lược phân phối , 

mở rộng thị trường của công ty TNHH Quảng cáo nội thất Bảo An  

504 Đại học 
Kế toán quản trị bán hàng tại công 

ty TNHH Quang Định  

Trần Thị 

Hoài 

Thương 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

công ty TNHH Quang Định  

505 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại 

Công ty TNHH sản xuất cống bê 

tông Toàn Phát 

Lê Thị 

Khánh 

Linh 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất cống bê tông 

Toàn Phát 

506 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán 

nguyên vật liệu tại Công ty 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán 

nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất cống bê tông Toàn Phát 



TNHH sản xuất cống bê tông 

Toàn Phát 

507 Đại học 

Thực trạng kế toán bán hàng và 

xác định kết quả bán hàng tại 

công ty 
Đinh Thị 

Diệu Linh Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng kế toán bán hàng và 

xác định kết quả bán hàng tại công ty 

508 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệt tại công ty 

TNHH Sản xuất đầu tư thương 

mại Hoàng Tùng 

Vũ 

Phương 

Ngân Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệt tại công 

ty TNHH Sản xuất đầu tư thương mại Hoàng Tùng 

509 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH sản xuất dịch vụ và thương 

mại Trường Phát  
Lê Văn 

Hải 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại 

Trường Phát  

510 Đại học 
Quản tri ̣ bán hàng taị Công ty 

TNHH sản xuất nhưạ Viêṭ Hàn 

Ngô Thị 

Trang 

Nhung 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản tri ̣ bán hàng taị Công ty 

TNHH sản xuất nhưạ Viêṭ Hàn 

511 Đại học 

Công tác kế toán thuế GTGT tại 

Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Lâm Mộc Việt Nam 

Phạm Thị 

Linh Chi 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác kế toán thuế GTGT tại 

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lâm Mộc Việt Nam 

512 Đại học 

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định 

Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty 

TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Phúc Đạt 

Lê Thị 

Phương 

Linh 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định 

Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc 

Đạt 

513 Đại học 

Quản trị kênh phân phối tại công 

ty TNHH sản xuất thương mại và 

xây dựng bảo sơn 

Dương 

Thị Thu 

Trang 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị kênh phân phối tại công 

ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng bảo sơn 



514 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kế 

quả bán hàng tại công ty TNHH 

sản xuất và phát triển thương mại 

Đại Thành 

Nguyễn 

Huy 

Hoàng 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kế 

quả bán hàng tại công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại 

Đại Thành 

515 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Công ty TNHH Sản 

Xuất và Kinh Doanh Nguyên Liệu 

May Việt Nam 

Lê Thị 

Trinh 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Nguyên Liệu 

May Việt Nam 

516 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH sản xuất và kinh doanh 

thương mại Nguyên Kim Giáp 
Lê Thị 

Hồng 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương 

mại Nguyên Kim Giáp 

517 Đại học 

Kế toán vốn bằng tiền và các 

khoản thanh toán tại công ty 

TNHH sản xuất và thương mại 

nội thất Kinh Bắc 

Nguyễn 

Thị Lan 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán vốn bằng tiền và các 

khoản thanh toán tại công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất 

Kinh Bắc 

518 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty TNHH sản xuất và thương mại 

Thanh Hải 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Thương 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu tại Công 

ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Hải 

519 Đại học 

Hoạt động marketing của công ty 

TNHH sản xuất và thương mại 

xuất nhập khẩu Toto Spa 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hiền 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoạt động marketing của công ty 

TNHH sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Toto Spa 

520 Đại học 

Công Tác Kế Toán Thuế Giá Trị 

Gia Tăng Tại Công Ty TNHH 

Smart Paint 

Nguyễn 

Minh 

Phương 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công Tác Kế Toán Thuế Giá Trị 

Gia Tăng Tại Công Ty TNHH Smart Paint 

521 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Smart Paint 
Trần Thị 

Hạnh 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Smart Paint 



522 Đại học 

Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền tại Công ty TNHH 

sơn Đức Tín 
Lê Thảo 

Ly 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền tại Công ty TNHH sơn Đức Tín 

523 Đại học 
Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại Công ty TNHH sơn Đức Tín Bồ Thị 

Hảo 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại Công ty TNHH sơn Đức Tín 

524 Đại học 

Kế toán về lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Tâm Điền - Tây Yên Tử 

Nguyễn 

Thị Hạnh 

Hoàng Thị 

Mai Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán về lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Tâm Điền - Tây Yên Tử 

525 Đại học Kế Toán nguyên vật liệu Nguyễn 

Thị Hiền 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán nguyên vật liệu 

526 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

TAM MINH VIỆT NAM 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH TAM MINH VIỆT NAM 

527 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Tây Bắc PT 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tây Bắc PT 

528 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính tại 

Công ty TNHH Thái Thông Hưng 

Yên 

Hoàng 

Thị Giang 

Anh 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính tại 

Công ty TNHH Thái Thông Hưng Yên 

529 Đại học 

Thực trạng và giải pháp marketing 

cho dịch vụ vận tải ô tô tại Công 

ty TNHH Thành Trung 
Lê Huyền 

Phương 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng và giải pháp 

marketing cho dịch vụ vận tải ô tô tại Công ty TNHH Thành Trung 

530 Đại học 

Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trả người bán tại công ty 

TNHH Thanh Xoan 

Nguyễn 

Thị Lâm 

Viên 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán phải thu khách hàng và 

phải trả người bán tại công ty TNHH Thanh Xoan 



531 Đại học 

Nghiên cứu chiến lược Marketing 

hỗn hợp của công ty TNHH thép 

và vật liệu xây dựng Tiến Hưng 
Lê Thị 

Ngọc Lý 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu chiến lược Marketing 

hỗn hợp của công ty TNHH thép và vật liệu xây dựng Tiến Hưng 

532 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH thêu in Đông Dương 

Nguyễn 

Thị Hà 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH thêu in Đông Dương 

533 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thiên Trung MQ 

Phạm Thị 

Thanh 

Ngoan 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Trung MQ 

534 Đại học 

Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền tại Công ty TNHH 

Thiết bị bách khoa Hưng Hà 

Nguyễn 

Thị 

Khánh 

Hoà 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền tại Công ty TNHH Thiết bị bách khoa Hưng Hà 

535 Đại học 

Tình hình tiêu thụ sản phẩm kính 

mắt Owndays của công ty TNHH 

Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu 
Trịnh 

Hồng Vân 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình tiêu thụ sản phẩm kính 

mắt Owndays của công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu 

536 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH thương mại CTC Supfood 

Việt Nam 

Thạch Thị 

Thu 

Huyền 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại CTC Supfood Việt 

Nam 

537 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Nhân Lực Hà Hưng 

Nguyễn 

Thị Yến 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhân Lực 

Hà Hưng 

538 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH thương mại dịch vụ Tâm 

Đức Đại Phát 

Trần Thị 

Thương 

Mến 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tâm Đức Đại 

Phát 



539 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Thương Mại Điện Lạnh 

Hoàng Long 

Bùi Thị 

Trâm Anh 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Hoàng 

Long 

540 Đại học 

Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty TNHH Thương 

mại Du lịch Ngọc Sáng 
Vũ Thị 

Hải Yến 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty TNHH Thương mại Du lịch Ngọc Sáng 

541 Đại học 
Kế toán thuế GTGT của công ty 

TNHH thương mại Hoàng Hằng 

Nguyễn 

Thị 

Thuyên 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế GTGT của công ty 

TNHH thương mại Hoàng Hằng 

542 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Thương Mại Hợi Đồng 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Hợi Đồng 

543 Đại học 

Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty TNHH 

thương mại kim khí và xây dựng 

Quang Bách 

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Linh 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và nợ phải thu 

khách hàng tại Công ty TNHH thương mại kim khí và xây dựng 

Quang Bách 

544 Đại học 

Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền của Công ty 

TNHH Thương mại Luyện Mơ 

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Ánh 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kiểm soát nội bộ chu trình bán 

hàng - thu tiền của Công ty TNHH Thương mại Luyện Mơ 

545 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và 

xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH thương mại Nam 

Hải 

Dương 

Trương 

Nam 

Hương Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện kế toán bán hàng và 

xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Nam Hải 

546 Đại học 

Kế toán xác định kết qủa kinh 

doanh tại Công Ty TNHH 

Thương Mại Phú Bình Minh 

Trịnh 

Hoàng 

Long 

Ngô Thị 

Thu Hằng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán xác định kết qủa kinh 

doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Phú Bình Minh 



547 Đại học 

Thực trạng hệ thống thông tin kế 

toán chu trình bán hàng trong môi 

trường ứng dụng phần mềm kế 

toán tại Công ty TNHH Thương 

Mại Phủ Quỳ 

Ngô Thị 

Khánh 

Huyền Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng hệ thống thông tin kế 

toán chu trình bán hàng trong môi trường ứng dụng phần mềm kế 

toán tại Công ty TNHH Thương Mại Phủ Quỳ 

548 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Thương mại quốc tế 

VINAMAX 

Trần 

Ngọc 

Hiếu 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế VINAMAX 

549 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty 

TNHH Thương Mại và Cơ Khí 

Tiến Phát  

Hoàng 

khánh 

linh 

Đỗ Quang 

Giám 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại và Cơ Khí Tiến Phát  

550 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Thương mại và Công nghệ 

Nguyên Ngân 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

Nguyễn 

Thị Trang 

Nhung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Nguyên 

Ngân 

551 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ BLP VIỆT 

NAM 
Nguyễn 

Đức Thủy 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ BLP VIỆT 

NAM 

552 Đại học 

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định 

Kết Quả Kinh Doanh Tại Công 

Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Hàng Hóa Hoàng Minh 
Đinh Thị 

Mai 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định 

Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Hàng Hóa Hoàng Minh 

553 Đại học 

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định 

Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty 

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Hưng Thịnh 
Vũ Thị 

Huệ 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định 

Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Hàng Hóa Hoàng Minh 



554 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ Khổng 

Minh 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khổng 

Minh 

555 Đại học 

Kế toán bán hàng tại Công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ 

Minh Nguyên 665 
Nguyễn 

Anh Minh 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng tại Công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ Minh Nguyên 665 

556 Đại học 

Một số giải pháp marketing nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Môn Lộc Phát 
Dương 

Thị Yến 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Một số giải pháp marketing nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Môn Lộc Phát 

557 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ 

Sinh Hằng 

Lê Linh 

Chi 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sinh Hằng 

558 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh 

Lê Thị 

Ngọc 

Trâm 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh 

559 Đại học 

Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Tân Phát Thanh Hóa 
Trịnh Thị 

Thu Vân 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng tại 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Phát Thanh Hóa 

560 Đại học 

Kế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Tại 

Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tiến Mạnh HD 

Nguyễn 

Thu 

Hương 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Tiến Mạnh HD 

561 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ 

văn phòng phẩm Đỗ Gia 
Nguyễn 

Thị Ngân 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn 

phòng phẩm Đỗ Gia 



562 Đại học 

Kế Toán Cung Cấp Dịch Vụ Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 

Tại Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ Vận Tải HT 

Nguyễn 

Văn 

Hoàng 

Bùi Thị 

Mai Linh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Cung Cấp Dịch Vụ Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải HT 

563 Đại học 

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội 

bộ chu trình bán hàng thu tiền tại 

công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ XNK Trung Kiên 
Phạm Hà 

My 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội 

bộ chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ XNK Trung Kiên 

564 Đại học 
Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 
Nguyễn 

Hương Ly 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

565 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

thương mại và gia công chính xác 

TVN 

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Dung 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và gia công chính xác 

TVN 

566 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Thương Mại và Sản Xuất Phú 

Điền 

Phạm Thị 

Thảo 

Nguyên 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Phú Điền 

567 Đại học 

Ứng dụng ma trận SWOT trong 

hoạch định chiến lược kinh doanh 

tại công ty TNHH thương mại và 

vận tải Đức An Phát  
Cung Thị 

Nga 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Ứng dụng ma trận SWOT trong 

hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và 

vận tải Đức An Phát  

568 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Thương mại và Xây dựng Tuấn 

Minh 
Phạm thị 

Diễm 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn 

Minh 

569 Đại học 

Phân tích tình hình sử dụng vốn 

tại Công ty TNHH thương mại 

vận tải và xây dựng Minh Thành 

Nguyễn 

Quang 

Hiếu 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình sử dụng vốn 

tại Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Minh Thành 



570 Đại học 

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH thương 

mại vật liệu xây dựng Hải Tuyết 
Phan Thị 

Bảo Châu 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH thương mại vật liệu xây dựng Hải Tuyết 

571 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thủy Cam 
Phan Thị 

Thoa 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thủy Cam 

572 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

Thúy Toàn 
Nguyễn 

Thị Sen Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH Thúy Toàn 

573 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH 

Tiến Thanh 

Phạm 

Quỳnh 

Anh 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH Tiến Thanh 

574 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

TM Tuấn Thành  

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

Chu Thị 

Kim Loan 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Tuấn Thành  

575 Đại học 
Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

TNHH TM Tuấn Tú 

Trần Thị 

Thu 

Trang 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

TNHH TM Tuấn Tú 

576 Đại học 

Quản trị kênh phân phối tại công 

ty TNHH TM và xây dựng Thiên 

Phú 
Phạm Thị 

Thuý Nhi 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị kênh phân phối tại công 

ty TNHH TM và xây dựng Thiên Phú 

577 Đại học 

Phân tích tình hình tài chính công 

ty TNHH TM Vận tải và Xây 

dựng Minh Thàn 

Đoàn 

Công 

Minh 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình tài chính công 

ty TNHH TM Vận tải và Xây dựng Minh Thàn 

578 Đại học 

Nghiên cứu công tác đào tạo 

nguồn nhân lực tại công ty TNHH 

Tokyo Byokane Việt Nam 
Trần Thu 

Hà 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu công tác đào tạo 

nguồn nhân lực tại công ty TNHH Tokyo Byokane Việt Nam 



579 Đại học 

Some Marketing Solutions To 

Promote Products Consumption 

At Toyota Long Bien Co., Ltd 

Nguyễn 

Thành 

Long 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Some Marketing Solutions To 

Promote Products Consumption At Toyota Long Bien Co., Ltd 

580 Đại học 

Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại Công ty 

TNHH Trần Tiến 

Nguyễn 

Linh 

Giang 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và quản lý nợ 

phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Trần Tiến 

581 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH 

Trang Trí Nội Ngoại Thất Hải 

Châu 

Lê Thị 

Thu 

Trang 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Hải Châu 

582 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

Trek Asia 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Anh Thư 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Trek Asia 

583 Đại học 

Quản trị kênh phân phối sản phẩm 

vật liệu xây dựng tại công ty 

TNHH Trường Giang 
Bùi Thị 

Hoà 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị kênh phân phối sản phẩm 

vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Trường Giang 

584 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Tứ Hải, Hà Nam 

Lại Thị 

Oanh 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Tứ Hải, Hà Nam 

585 Đại học 

Kế toán thuế giá trị gia tăng tại 

Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật 

điện An Phát 

Lê Thị 

Phượng 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế giá trị gia tăng tại 

Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật điện An Phát 

586 Đại học 
Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

TNHH TZ HITEC 

Đoàn 

Trung 

Hiếu 

Nguyễn 

Đăng Học 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế GTGT tại Công ty 

TNHH TZ HITEC 

587 Đại học 

Q uản trị kênh phân phối sản 

phẩm phân bón tại Công ty 

TNHH Văn Hường 
Lê Thi ̣ 

Duyên 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Q uản trị kênh phân phối sản 

phẩm phân bón tại Công ty TNHH Văn Hường 



588 Đại học 

Phân tích tình hình kế toán bán 

hàng tại công ty TNHH Vật tư 

ngành nước Hà NỘI 

Trịnh Thị 

Như 

Quỳnh 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích tình hình kế toán bán 

hàng tại công ty TNHH Vật tư ngành nước Hà NỘI 

589 Đại học 

Đánh giá chiến lược Marketing 

hỗn hợp của công ty TNHH Vật 

tư xây dựng Tân Đại Dương 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đánh giá chiến lược Marketing 

hỗn hợp của công ty TNHH Vật tư xây dựng Tân Đại Dương 

590 Đại học 

Quản trị sản xuất tại công ty 

TNHH VIENERGY - thực trạng 

và giải pháp hoàn thiện 

Hoàng 

Thanh 

Liêm 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị sản xuất tại công ty 

TNHH VIENERGY - thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

591 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Việt Thêm  

Nguyễn 

Thị 

Khánh Ly 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Thêm  

592 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH 

VINH OANH 
Nguyễn 

Trà My 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty TNHH VINH OANH 

593 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Vũ Gia 

DENTALLAB 

Nguyễn 

Thị Như 

Mây 

Trần Thị 

Thương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Gia 

DENTALLAB 

594 Đại học 

Kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại công ty TNHH Xây 

dựng – thương mại – dịch vụ 

Minh Trang. 

Đào 

Huyền 

Trang 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại công ty TNHH Xây dựng – thương mại – dịch vụ Minh 

Trang. 

595 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán 

nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH Xây dựng và Cơ khí Xuân 

Cương 

Nguyễn 

Thị Huế 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán 

nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Xây dựng và Cơ khí Xuân Cương 

596 Đại học 

Phân tích hiệu quả kinh doanh 

Công ty TNHH xây dựng và dịch 

vụ Cường Thịnh 
Phan Thị 

Vân Anh 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hiệu quả kinh doanh 

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh 



597 Đại học 

Kế toán bán hàng và kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH xây dựng 

và dịch vụ thương mại Hùng Quy 

Nguyễn 

Thị Lan 

Phương 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và kết quả bán 

hàng tại Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Hùng Quy 

598 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Xây dựng và Dịch vụ 

Thương mại Phú Thành Hà Nam 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại 

Phú Thành Hà Nam 

599 Đại học 

  Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng và xác định kết quả 

bán hàng tại Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại Đĩnh Hường 

Hoàng 

Thị Thuỳ 

Linh 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của   Kế toán bán hàng và xác định 

kết quả bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Đĩnh Hường 

600 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Minh 

Đức. 

Phạm Thị 

Huyền 

Trang 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh 

Đức. 

601 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Nam Hải 
Ngô Hoài 

An 

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải 

602 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu của Công 

ty TNHH XD Quỳnh Anh Nguyễn 

Ngọc Mai 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nguyên vật liệu của Công 

ty TNHH XD Quỳnh Anh 

603 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Xuân Tùng 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xuân Tùng 

604 Đại học 

Quản trị kênh phân phối sản phẩm 

tại công ty TNHHDVVTM Khánh 

Anh 
Đào Thị 

Trang 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Quản trị kênh phân phối sản phẩm 

tại công ty TNHHDVVTM Khánh Anh 

605 Đại học 

Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng 

Và Xác Định Kết   Quả Bán Hàng 

Tại Công Ty Giấy Triệu Phát 
nguyễn 

thực hải Vũ Thị Hải 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng 

Và Xác Định Kết   Quả Bán Hàng Tại Công Ty Giấy Triệu Phát 



606 Đại học 
kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương  

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Hoa 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương  

607 Đại học 

Thực trạng hoạt động marketing 

của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Hương 

Thịnh 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng hoạt động marketing 

của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Hương 

Thịnh 

608 Đại học 

Công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả kinh doanh tại công 

ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Gia 
Nguyễn 

Thị Lan 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác kế toán bán hàng và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Gia 

609 Đại học 
Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại Công Ty Xăng Dầu Yên Bái 

Hoàng 

Thị 

Khánh 

Huyền 

Nguyễn 

Thị Hải 

Bình 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán nợ phải thu khách hàng 

tại Công Ty Xăng Dầu Yên Bái 

610 Đại học 
Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty 

Xăng dầu Yên Bái 

Đào ThỊ 

Ngọc 

Diệp 

Trần Minh 

Huệ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty 

Xăng dầu Yên Bái 

611 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Xăng 

dầu Yên Bái 

Bùi 

Phương 

Thảo 

Nguyễn 

Văn 

Hướng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty Xăng dầu Yên Bái 

612 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản trị và sử dụng nguồn 

nhân lực của công ty xuất nhập 

khẩu Máy và Phụ Tùng 
Trần Viết 

Phong 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản trị và sử dụng nguồn nhân lực của công ty xuất nhập khẩu 

Máy và Phụ Tùng 

613 Đại học 
Kế Toán Bán Hàng & Xác Định 

Kết Quả Kinh Doanh  
Nguyễn 

Thị Ngân 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Bán Hàng & Xác Định 

Kết Quả Kinh Doanh  

614 Đại học 
Đề tài kế toán bán hàng xác định 

kết quả kinh doanh  
Đoàn thị 

thu hà 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đề tài kế toán bán hàng xác định 

kết quả kinh doanh  

615 Đại học 
Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 
Bùi Thị 

Đào 

Nguyễn 

Thái Tùng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế  toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương 



616 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến giá trị đầu tư bất động sản của 

công ty cổ phần đầu tư bất động 

sản Tín Tâm 
Lưu Thị 

Huế 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến giá trị đầu tư bất động sản của công ty cổ phần đầu tư bất động 

sản Tín Tâm 

617 Đại học 

Chiến lược phân phối sản phẩm 

của Công Ty CP xe và máy Việt 

Nam 
Lê Đức 

Nam 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Chiến lược phân phối sản phẩm 

của Công Ty CP xe và máy Việt Nam 

618 Đại học 

Phân tích hoạt động sản xuất kinh 

doanh ngành xây dựng- vận tải tại 

Cty TNHH đầu tư xây dựng và 

thương mại vận tải Minh Hùng 
Lê Hương 

Quỳnh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hoạt động sản xuất kinh 

doanh ngành xây dựng- vận tải tại Cty TNHH đầu tư xây dựng và 

thương mại vận tải Minh Hùng 

619 Đại học 

Some solutions to improve the 

business performance of Broken 

Rice restaurant 

Đoàn 

Hồng 

Phong 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Some solutions to improve the 

business performance of Broken Rice restaurant 

620 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại doanh nghiệp tư 

nhân Yến Thư Tuyên Quang 

Trần Thị 

Thu 

Huyền 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Yến Thư Tuyên Quang 

621 Đại học 

Analysis for B2B sales strategy in 

the RFID application market at 

FST Co., Ltd 

Nguyễn 

Việt 

Hoàng 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Analysis for B2B sales strategy in 

the RFID application market at FST Co., Ltd 

622 Đại học 
Enhance the competitiveness of 

Global IT Joint Stock Company Trần 

Minh Thu 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Enhance the competitiveness of 

Global IT Joint Stock Company 

623 Đại học Solutions To Improve Marketing 

Efficiency  

Nguyễn 

Hồng 

Ngọc 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn củaSolutions To Improve Marketing 

Efficiency   

624 Đại học 

Phân tích và định giá cổ phiếu của 

các công ty tăng trưởng niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam 

Trần 

Đăng 

Thành 

Đạt 

Đặng Thị 

Kim Hoa 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích và định giá cổ phiếu của 

các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam 



625 Đại học 

The factors affecting the intention 

to buy safe vegetables of 

inhabitants in Gia Loc district, 

Hai Duong province 

Phạm Thị 

Thu Huệ 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của The factors affecting the intention 

to buy safe vegetables of inhabitants in Gia Loc district, Hai Duong 

province 

626 Đại học 

Thực trạng hoạt động thanh toán 

không dùng tiền mặt của người 

dân Hà Nội trên một số sàn 

thương mại điện tử 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thuỳ 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng hoạt động thanh toán 

không dùng tiền mặt của người dân Hà Nội trên một số sàn thương 

mại điện tử 

627 Đại học 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định thanh toán không dùng 

tiền mặt của giới trẻ Hà Nội trên 

một số sàn thương mại điện tử 

Hà 

Phương 

Anh 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Một số yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định thanh toán không dùng tiền mặt của giới trẻ Hà Nội trên 

một số sàn thương mại điện tử 

628 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến mức độ nhận diện thương 

hiệu của hãng thời trang Canifa  
Nguyễn 

Thị Hòa 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến mức độ nhận diện thương hiệu của hãng thời trang Canifa  

629 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

tới lòng trung của khách hàng  với 

thương hiệu thời trang Canifa 
Phạm Thị 

Thuý 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

tới lòng trung của khách hàng  với thương hiệu thời trang Canifa 

630 Đại học 
Kế toán bán hàng và Thuế giá trị 

gia tăng tại Hợp tác xã Suối Giàng Đỗ Khánh 

Huyền 

Lê Thanh 

Hà 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và Thuế giá trị 

gia tăng tại Hợp tác xã Suối Giàng 

631 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của HTX chăn nuôi Đỗ 

Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của HTX chăn nuôi Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

632 Đại học 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn nghề nghiệp của 

học sinh THPT trên địa bàn huyện 

Nam Sách tỉnh Hải Dương 
Lê Thị 

Nhung 

Đào Hồng 

Vân 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh THPT trên địa bàn huyện 

Nam Sách tỉnh Hải Dương 



633 Đại học 

Kế toán thu, chi nguồn kinh phí 

NSNN cấp tại Huyện ủy Bảo Yên, 

tỉnh Lào Cai 

Sầm Thị 

Bích 

Huyền 

Phan Lê 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thu, chi nguồn kinh phí 

NSNN cấp tại Huyện ủy Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

634 Đại học 

Nâng cao hiệu quả mô hình kinh 

tế trang trại tại huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

Đào 

Quang 

Mạnh 

Nguyễn 

Hùng Anh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao hiệu quả mô hình kinh 

tế trang trại tại huyện Yên Thành, Nghệ An 

635 Đại học 

Nghiên cứu nhu cầu của người 

tiêu dùng về sản phẩm rượu men 

lá tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang 

Chúc Thị 

Hường 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên cứu nhu cầu của người 

tiêu dùng về sản phẩm rượu men lá tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang 

636 Đại học 

Tình hình phát triển sản xuất và 

tiêu thụ cây chè của các hộ nông 

dân tại xã Phúc Thuận- Thị xã 

Phổ Yên -Tỉnh Thái Nguyên 
Lê Thị 

Hải Yến 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình phát triển sản xuất và 

tiêu thụ cây chè của các hộ nông dân tại xã Phúc Thuận- Thị xã Phổ 

Yên -Tỉnh Thái Nguyên 

637 Đại học 

Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa 

của hộ nông dân trên địa bàn xã 

An Mỹ ,huyện Mỹ Đức, thành 

phố Hà Nội 

Đỗ Thị 

Ánh 

Tuyết 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa 

của hộ nông dân trên địa bàn xã An Mỹ ,huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội 

638 Đại học 

Tình hình sản xuất và tiêu thụ 

bưởi Diễn của các hộ dân trên địa 

bàn Phường Phúc Diễn, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 
Đỗ Việt 

Anh 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình sản xuất và tiêu thụ 

bưởi Diễn của các hộ dân trên địa bàn Phường Phúc Diễn, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

639 Đại học 

Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ na 

trong điều kiện ảnh hưởng dịch 

bệnh covid-19 trên địa bàn xã 

Đồng Tâm- Huyện Lạc Thuỷ- 

Tỉnh Hoà Bình" 
Vũ Hồng 

Nhung 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ na 

trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã Đồng 

Tâm- Huyện Lạc Thuỷ- Tỉnh Hoà Bình" 

640 Đại học 

Tình hình sản xuất và tiêu thụ ổi 

tại phường Phúc Lợi, Quận Long 

Biên, TP Hà Nội 
Nguyễn 

Hải My 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình sản xuất và tiêu thụ ổi 

tại phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội 



641 Đại học 

Nghiên Cứu Hành Vi Tiêu Dùng 

Thịt Lợn Của Người Dân Trên 

Địa Bàn Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn 

Đức Hiệp 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nghiên Cứu Hành Vi Tiêu Dùng 

Thịt Lợn Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc 

Ninh 

642 Đại học 

Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt 

đẻ nuôi nhốt của nông hộ tại địa 

bàn xã Nghĩa Dân, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 
Nguyễn 

Thu Hiền 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt 

đẻ nuôi nhốt của nông hộ tại địa bàn xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

643 Đại học 

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới 

hiệu quả học trực tuyến của sinh 

viên Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng 

tới hiệu quả học trực tuyến của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

644 Đại học 

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới 

quyết định mua sản phẩm rau an 

toàn của khách hàng cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Mai 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng 

tới quyết định mua sản phẩm rau an toàn của khách hàng cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ 

645 Đại học 

Phân tích chiến lược sản phẩm 

dành cho khách hàng cá nhân của 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam, chi 

nhánh thị xã Sa Pa Lào Cai II 

Lê Thị 

Quỳnh 

Anh 

Nguyễn 

Trọng 

Tuynh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích chiến lược sản phẩm 

dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh thị xã Sa Pa Lào Cai II 

646 Đại học 

Hoàn thiện công tác chăm sóc 

khách hàng tại Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) - Chi nhánh Tràng An 
Trần Thị 

Thuỷ 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác chăm sóc 

khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) - Chi nhánh Tràng An 

647 Đại học 

Rủi ro tín dụng trong hoạt động 

của Ngân hàng TMCP quốc tế 

Việt Nam VIB  

Trần Thị 

Thu 

Hương 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Rủi ro tín dụng trong hoạt động 

của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam VIB  



648 Đại học 

Research on customer satisfaction 

of service quality at Nhan Hieu 

Construction Consulting Limited 

Company 

Đinh 

Quỳnh 

Anh 

Lê Thị Thu 

Hương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Research on customer satisfaction 

of service quality at Nhan Hieu Construction Consulting Limited 

Company 

649 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại  Công ty Cổ phần 

bao bì PT 

Nguyễn 

Thị Hải 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành tại  Công ty Cổ phần bao bì PT 

650 Đại học 

Kế toán thu, chi ngân sách nhà 

nước tại phòng lao động thương 

binh, xã hội huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh 

Phạm 

Thuỳ 

Dương 

Trần 

Nguyễn 

Thị Yến 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thu, chi ngân sách nhà 

nước tại phòng lao động thương binh, xã hội huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh 

651 Đại học 

Nâng cao chất lượng tín dụng tại 

quỹ tín dụng nhân dân xã Nghĩa 

Đạo 

Nguyễn 

Thanh 

Văn 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Nâng cao chất lượng tín dụng tại 

quỹ tín dụng nhân dân xã Nghĩa Đạo 

652 Đại học 
Hoàn thiện hoạt động bán hàng tại 

cửa hàng Hàng xách tay 68 

Phạm 

Quốc 

Dương 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện hoạt động bán hàng tại 

cửa hàng Hàng xách tay 68 

653 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo 

lương tại Tổng Công ty đầu tư xây 

dựng Quyết Tiến 

Vũ Thị 

Thanh 

Thanh 

Vũ Thị 

Hằng Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương tại Tổng Công ty đầu tư xây 

dựng Quyết Tiến 

654 Đại học 

Hoạt động tiêu thụ và sản xuất tại 

Trung tâm giống thuỷ sản cấp I 

Bắc Giang 
Đoàn Thị 

Phượng 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoạt động tiêu thụ và sản xuất tại 

Trung tâm giống thuỷ sản cấp I Bắc Giang 

655 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Trung tâm Kinh 

doanh VNPT-Bắc Giang 

Nguyễn 

Hoàng Kỳ 

Anh 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Giang 



656 Đại học 

Thực trạng Marketing - Mix tại 

Công ty TNHH Dịch vụ - Thương 

mại Bắc Ninh 

Nguyễn 

Tiến 

Quang 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng Marketing - Mix tại 

Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Bắc Ninh 

657 Đại học 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng trong công việc của người 

lao động tại Công ty TNHH Dịch 

vụ - Thương mại Bắc Ninh 
Nguyễn 

Ngọc Hà 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng trong công việc của người lao động tại Công ty TNHH Dịch vụ - 

Thương mại Bắc Ninh 

658 Đại học 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Dịch vụ - 

Thương mại Bắc Ninh 
Lã Quang 

Linh 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Bắc Ninh 

659 Đại học 
Tổ chức công tác kế toán tại 

Trường Mầm non Thị trấn Lim 1 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo 

Lê Thị 

Minh Châu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tổ chức công tác kế toán tại 

Trường Mầm non Thị trấn Lim 1 

660 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Trường Trung 

Cấp Nghề Cơ Khí I Hà Nội 

Đào Thị 

Thuỳ 

Linh 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Trường Trung Cấp Nghề Cơ Khí I Hà Nội 

661 Đại học 

Công tác kế toán thu chi tại 

UBND xã Cẩm Liên, huyện Cẩm 

Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá  
Hà Thu 

Huyền 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác kế toán thu chi tại 

UBND xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá  

662 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán thu 

chi ngân sách xã trên địa bàn xã 

Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội 
Hà Chí 

Vương 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Hoàn thiện công tác kế toán thu 

chi ngân sách xã trên địa bàn xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội 

663 Đại học 

Kế toán thu - chi ngân sách tại Uy 

ban nhân dân xã Quảng Tân - 

huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 

Đặng 

Hồng 

Ngọc 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán thu - chi ngân sách tại Uy 

ban nhân dân xã Quảng Tân - huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 



664 Đại học 

Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

lúa của hộ nông dân trên địa bàn 

xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định. 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

lúa của hộ nông dân trên địa bàn xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định. 

665 Đại học 

Thực trạng công tác kế toán ngân 

sách xã tại xã Trực Mỹ, huyện 

Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

Nguyễn 

Thị Nga 

Phí Thị 

Diễm 

Hồng 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng công tác kế toán ngân 

sách xã tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

666 Đại học 

Improve the recruitment process 

at Vetvaco National Veterinary 

Joint Stock Company 
Phạm 

Việt Hà 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Improve the recruitment process 

at Vetvaco National Veterinary Joint Stock Company 

667 Đại học 

Analyze Current Situation And 

Develop Digital Marketing 

Strategies To Attract New 

Business And Consumer In Vnpt 

Hai Duong 

Lê Thành 

Vũ 

Đỗ Quang 

Giám 

Các Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Của Analyze Current Situation 

And Develop Digital Marketing Strategies To Attract New Business 

And Consumer In Vnpt Hai Duong 

668 Đại học 

Analyze Current Situation And 

Develop Digital Marketing 

Strategies To Attract New 

Business And Consumer In Vnpt 

Hai Duong 

Trần Hữu 

Hiệp 

Lại 

Phương 

Thảo 

Các Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Của Analyze Current Situation 

And Develop Digital Marketing Strategies To Attract New Business 

And Consumer In Vnpt Hai Duong 

669 Đại học 

Thực trạng phát triển chăn nuôi và 

tiêu thụ sữa bò của nông hộ tại xã 

Minh Châu, Ba Vì, Hà Nội 
Phương 

Thị Loan 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng phát triển chăn nuôi 

và tiêu thụ sữa bò của nông hộ tại xã Minh Châu, Ba Vì, Hà Nội 

670 Đại học 

Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

nông sản trên địa bàn huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương 

Nguyễn 

Văn 

Khánh 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

nông sản trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

671 Đại học 

Kế toán quản trị bán hàng và xác 

định kết quả tiêu thụ tại Công ty 

TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh 

Hoàng Gia 

Nguyễn 

Thị Mai 

Thương 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán quản trị bán hàng và xác 

định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh 

Hoàng Gia 



672 Đại học   Cao Tuấn 

Anh 

Trần 

Quang 

Trung 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của  

673 Đại học 

Kế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Của 

Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone 

Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng 

Công Ty Viễn Thông Mobifone   
Phạm Thị 

Minh Anh 

Nguyễn 

Anh Trụ 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Của Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone 

Miền Bắc - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone     

674 Đại học Không liên hệ được 

Ngô 

Phương 

Tho 

Trần Hữu 

Cường 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Không liên hệ được 

675 Đại học 

Phân tích mối liên kết giữa nông 

dân và các nhân tố trong chuỗi giá 

trị sữa tươi tại huyện Ba Vì, Hà 

Nội 

Vũ Thị Tố 

Anh 

Bùi Thị 

Nga 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích mối liên kết giữa nông 

dân và các nhân tố trong chuỗi giá trị sữa tươi tại huyện Ba Vì, Hà 

Nội 

676 Đại học 

Tình hình chăn nuôi và tiêu thụ 

gia cầm trên địa bàn xã Đông 

Dương huyện Đông Hưng tỉnh 

Thái Bình 

Phạm Văn 

Tuấn 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình chăn nuôi và tiêu thụ 

gia cầm trên địa bàn xã Đông Dương huyện Đông Hưng tỉnh Thái 

Bình 

677 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH MTV Khách sạn du lịch 

và dịch vụ thương mại Điện Lực 

Nguyễn 

Trang 

Nhung 

Đoàn 

Ngọc Thuý 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khách sạn du lịch và dịch 

vụ thương mại Điện Lực 

678 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty 

TNHH Chè xuất khẩu Bảo Long 

Đặng Thị 

Thu 

Huyền 

Lê Thị 

Kim Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Chè xuất khẩu Bảo Long 

679 Đại học 

Sự hài lòng của khách hàng khi sử 

dụng sản phẩm modem wifi TP-

Link tại thị trấn Trâu Quỳ 
Lê Xuân 

Hoàng 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Sự hài lòng của khách hàng khi sử 

dụng sản phẩm modem wifi TP-Link tại thị trấn Trâu Quỳ 



680 Đại học 
Thực trạng việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp ngành QTKD tại Vnua Lê Thị 

Phượng 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp ngành QTKD tại Vnua 

681 Đại học 

Thực trạng việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp ngành Kinh doanh 

nông nghiệp trường Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 
Nguyễn 

Thị Sen 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Thực trạng việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp ngành Kinh doanh nông nghiệp trường Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

682 Đại học 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định lựa chọn trường đại 

học của học sinh THPT trên địa 

bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

ĐINH 

THỊ 

THANH 

HIỀN 

Nguyễn 

Hải Núi 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT trên địa bàn 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

683 Đại học 
Tình hình TTSP của công ty cổ 

phần TM &DV PAC Việt Nam Nguyễn 

Hồng Anh 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Tình hình TTSP của công ty cổ 

phần TM &DV PAC Việt Nam 

684 Đại học 

Chiến lược Marketing - Mix nhằm 

mở rộng thi truong tiêu thụ sản 

phẩm của công ty TNHH Thương 

Mại Minh Ngọc Việt Nam 
Lã Cảnh 

Việt 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Chiến lược Marketing - Mix 

nhằm mở rộng thi truong tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH 

Thương Mại Minh Ngọc Việt Nam 

685 Đại học 

Công tác đãi ngộ nhân sự tại công 

ty Cổ phần dược liệu Trường 

Xuân 

Lê 

Phương 

Liên 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Công tác đãi ngộ nhân sự tại công 

ty Cổ phần dược liệu Trường Xuân 

686 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ 

phần dược liệu Trường Xuân 
Lâm Thị 

Hằng 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty Cổ phần dược liệu Trường Xuân 

687 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty 

TNHH Liên Doanh Quốc Tế 

Travelus 

Phạm Thị 

Vân Anh 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Liên Doanh Quốc Tế Travelus 



688 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả  hoạt động bán hàng 

của thương hiệu kính mắt 

Owndays - Công ty TNHH thời 

trang và mỹ phẩm Âu Châu.(Chi 

nhánh Quận Long Biên, Hà Nội ) 

An Quỳnh 

Như 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả  hoạt động bán hàng của thương hiệu kính mắt Owndays 

- Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Âu Châu.(Chi nhánh Quận 

Long Biên, Hà Nội ) 

689 Đại học 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến chuỗi giá trị sản phẩm đặc sản 

nhãn trên địa bàn xã Nà nghịu, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 
Vũ Thuỳ 

Ngân 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến chuỗi giá trị sản phẩm đặc sản nhãn trên địa bàn xã Nà nghịu, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

690 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH 

ĐỊA HƯNG LAND  

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Phạm 

Hương Dịu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH ĐỊA HƯNG LAND  

691 Đại học 

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên 

ngành Quản trị kinh doanh khoa 

kế toán và quản trị kinh doanh - 

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 

về chất lượng giáo dục đại học 

bằng hình thức trực tuyến trong 

bối cảnh Covid-19 

Tạ Thị 

Thanh 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đánh giá sự hài lòng của sinh 

viên ngành Quản trị kinh doanh khoa kế toán và quản trị kinh doanh - 

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam về chất lượng giáo dục đại học 

bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 

692 Đại học 

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên 

ngành Kế toán và Tài chính ngân 

hàng khoa Kế toán và Quản trị 

kinh doanh- Học viện Nông 

Nghiệp Việt Nam về chất lượng 

giáo dục đại học bằng hình thức 

trực tuyến trong bối cảnh Covid-

19 

Đỗ Thị 

Thuỳ 

Linh 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Đánh giá sự hài lòng của sinh 

viên ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng khoa Kế toán và Quản trị 

kinh doanh- Học viện Nông Nghiệp Việt Nam về chất lượng giáo dục 

đại học bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 

693 Đại học 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

đến các hộ chăn nuôi tại địa bàn 

Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ 

Hợp, Tỉnh Nghệ An 
Lê Thị 

Hải Yến 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

đến các hộ chăn nuôi tại địa bàn Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 



TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài Họ và tên 

người 

thực hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Thạc sĩ 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà 

nước trên địa bàn huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc 
Đào Ngọc 

Kim 

TS. 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

 

2 Thạc sĩ 

Thúc đẩy khởi nghiệp hợp tác xã 

gắn với chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) ở khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long 
Ngô Thị 

Nguyệt 

PGS.TS. 

Bùi Thị 

Nga 

 

3 Thạc sĩ 

Nghiên cứu chiến lược marketing 

cho sản phẩm cà phê bột nguyên 

chất của Công ty TNHH Bản Cà 

phê 

Mai 

Dương 

Phi 

TS. 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

 

4 Thạc sĩ 

Quản lý nguyên liệu cho chế biến 

suất ăn công nghiệp tại công ty 

TNHH Thương mại và dịch vụ 

Thạch Bàn 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

TS. Chu 

Thị Kim 

Loan 

 

5 Thạc sĩ 

Hoạch định chiến lược kinh doanh 

cho công ty điện lực Gia Lâm giai 

đoạn 2021 - 2025 

Đỗ Thị 

Phương 

Anh 

PGS.TS. 

Đỗ Văn 

Viện 

 

6 Thạc sĩ 

Đánh giá sự hài lòng của du khách 

nội địa đối với khu du lịch Tràng 

An, tỉnh Ninh Bình 

Đinh 

Xuân Mỹ 

Châu 

TS. Phạm 

Thị Hương 

Dịu 

 



7 Thạc sĩ 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại 

Công ty điện lực Long Biên 
Hoàng 

Thị Thu 

Hằng 

PGS.TS. 

Đỗ Văn 

Viện 

 

8 Thạc sĩ 

Giải pháp nâng cao kết quả và 

hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH MTV thông tin điện tử 

hàng hải Việt Nam 
Lê Anh 

Hùng 

PGS.TS. 

Trần Hữu 

Cường 

 

9 Thạc sĩ 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại Phòng bán hàng khu vực I 

- Trung tâm kinh doanh VNPT Hà 

Nội 
Nguyễn 

Minh Anh 

TS. 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

 

10 Thạc sĩ 

Quản trị chi phí xây lắp tại Công 

ty cổ phần thương mại Trường 

Phú 

Trần Thị 

Thu 

Huyền 

TS. Lê Thị 

Minh Châu 

 

11 Thạc sĩ 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại Công ty TNHH Thương 

mại Sơn Dương Dương 

Văn Sáu 

PGS.TS. 

Trần Hữu 

Cường 

 

12 Thạc sĩ 

Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực 

kế toán hàng tồn kho trong các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

gốm sứ tại Bát Tràng, Gia Lâm, 

Hà Nội 

Vũ Lê 

Thanh 

Thủy 

TS. Chu 

Thị Kim 

Loan 

 

13 Thạc sĩ 

Khai thác thông tin kế toán phục 

vụ quản lý vốn lưu động tại  Công 

ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chế 

biến gỗ Hưng Thịnh 
Cao Kim 

Toán 

TS. Ngô 

Thị Thu 

Hằng 

 



14 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác tổ chức kế 

toán tại công ty cổ phần Diệp 

Linh 

Trịnh 

Huyền 

Trang 

TS. 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

 

15 Thạc sĩ 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại kính Vĩnh Thăng Lưu Thị 

Hường 

TS. Trần 

Thị Thu 

Hương 

 

16 Thạc sĩ 

Tổ chức công tác kế toán tại Công 

ty cổ phần tập đoàn Hương Sen, 

tỉnh Thái Bình Trần Thị 

Thúy 

TS. 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

 

17 Thạc sĩ 

Đánh giá chất lượng tín dụng tại 

Tổ chức tài chính vi mô TNHH 

MTV Tình thương - Chi nhánh 

Thái Thụy, Thái Bình 
Nguyễn 

Thị Xuân 

PGS.TS. 

Trần 

Quang 

Trung 

 

18 Thạc sĩ 

Phân tích công tác quản lý thuế 

thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn thành phố Thái Bình Ngô Thị 

Hải Yến 

TS. 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

 

19 Thạc sĩ 

Đánh giá công tác thẩm định cho 

vay đối với khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Quốc tế Việt Nam - Chi 

nhánh Thái Bình 

Tạ Thị 

Lanh 

PGS.TS. 

Đỗ Quang 

Giám 

 

20 Thạc sĩ 

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu 

chi tài chính công đoàn tại Liên 

đoàn lao động huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình 
Lưu Thị 

Thơm 

PGS.TS. 

Bùi Thị 

Nga 

 



21 Thạc sĩ 

Phát triển dịch vụ Internet 

banking tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Tiên Sơn 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

PGS.TS. 

Bùi Thị 

Nga 

 

22 Thạc sĩ 

Tạo động lực làm việc cho đội 

ngũ nhân viên bán hàng tại công 

ty TNHH dầu thực vật Dabaco Nguyễn 

Thị Yến 

PGS.TS. 

Bùi Thị 

Nga 

 

23 Thạc sĩ 

Hiệu quả hoạt động cho vay tại 

ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng - Chi nhánh Bắc 

Ninh 
Vũ Lệ 

Quyên 

PGS.TS. 

Đỗ Quang 

Giám 

 

24 Thạc sĩ 

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Phát 

triển Thành phố Hồ Chí Minh - 

Chi nhánh Bắc Ninh 
Đỗ Quyết 

Thắng 

PGS.TS. 

Đỗ Quang 

Giám 

 

25 Thạc sĩ 

Hoàn thiện quản lý chi thường 

xuyên ngân sách tại Trung tâm 

phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài 

nguyên tỉnh Thái Bình 
Nguyễn 

Thị Bình 

PGS.TS. 

Trần Hữu 

Cường 

 

26 Thạc sĩ 
Quản lý vốn lưu động tại Tập 

đoàn DABACO Việt Nam Nguyễn 

Bá Đạt 

PGS.TS. 

Trần Hữu 

Cường 

 

27 Thạc sĩ 

Giải pháp thúc đẩy đào tạo nghề 

tại Trung tâm dạy nghề phục hồi 

chức năng cho người tàn tật tỉnh 

Bắc Ninh 
Nguyễn 

Thị Giang 

PGS.TS. 

Trần Hữu 

Cường 

 



28 Thạc sĩ 

Kế toán quản trị chi phí tại Công 

ty TNHH Đầu tư phát triển sản 

xuất Đại Việt Thân Thị 

Hằng 

PGS.TS. 

Trần 

Quang 

Trung 

 

29 Thạc sĩ 

Quản trị kênh phân phối sản phẩm 

tại Công ty TNHH Thanh An - 

Chi nhánh miền Bắc Phan Văn 

Hưng 

TS. Chu 

Thị Kim 

Loan 

 

30 Thạc sĩ 

Quản lý chi kinh phí sự nghiệp 

môi trường tại Sở tài nguyên và 

môi trường tỉnh Thái Bình Nguyễn 

Thị Giang 

TS. Lê Thị 

Minh Châu 

 

31 Thạc sĩ 

Kiểm soát nội bộ chi phí sửa chữa 

thường xuyên tại Công ty Cổ phần 

đường sắt Hà Ninh 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

TS. Lê Thị 

Minh Châu 

 

32 Thạc sĩ 

Nâng cao chất lượng tín dụng 

khách hàng doanh nghiệp FDI tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh 
Dương 

Thị Giang 

TS. 

Nguyễn 

Công Tiệp 

 

33 Thạc sĩ 

Quản lý thuế giá trị gia tăng đối 

với doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh 
Đỗ Đức 

Quân 

TS. 

Nguyễn 

Công Tiệp 

 

34 Thạc sĩ 
Quản lý quỹ thi đua khen thưởng 

tại Sở nội vụ tỉnh Thái Bình 
Nguyễn 

Thị 

Hường 

TS. 

Nguyễn 

Thị Thủy 

 



35 Thạc sĩ 

Đánh giá thực trạng triển khai đề 

án mỗi xã, phường một sản phẩm 

(OCOP) trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên 

Nguyễn 

Tiến 

Lương 

TS. Phạm 

Thị Hương 

Dịu 

 

36 Thạc sĩ 

Kiểm soát nội bộ hoạt động chi 

ngân sách tại Sở công thương tỉnh 

Thái Bình Phí Thị 

Mai Linh 

TS. Phí 

Thị Diễm 

Hồng 

 

37 Thạc sĩ 

Kế toán quản trị chi phí tại Công 

ty TNHH Một thành viên Xổ số 

kiến thiết miền Bắc Bùi Ngọc 

Chung 

TS. Phí 

Thị Diễm 

Hồng 

 

38 Thạc sĩ 
Quản lý thu tại trường Đại học 

Công nghiệp Dệt may Hà Nội Đoàn 

Ngọc Anh 

TS. Trần 

Thị Thu 

Hương 

 

39 Thạc sĩ 
Phát triển dịch vụ chăm sóc khách 

hàng của Tổng Công ty May 10 Vũ Hồng 

Quang 

PGS.TS. 

Trần 

Quang 

Trung 

 

40 Thạc sĩ 

Phát triển thị trường nguyên liệu 

sản phẩm trà sữa của Công ty CP 

Thương mại dịch vụ Taco Việt 

Nam 
Trịnh Duy 

Huy 

PGS.TS. 

Đỗ Quang 

Giám 

 

41 Thạc sĩ 

Quản lý phòng, chống hàng giả tại 

Cục quản lý thị trường Thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn 

Ngọc 

Hiếu 

TS. 

Nguyễn 

Quốc 

Chỉnh 

 

* KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI 



TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG CỦA HỘ GIA 

ĐÌNH LÀM NGHỀ 

MÂY TRE ĐAN 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Phú Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội) 

Bùi Văn Việt 
ThS. Trần 

Thanh Hương 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình trên địa bàn đa số đều làm 

mây tre đan do nghề mây tre đan là nghề có từ rất lâu đời, bên cạnh đó 

nghề mây tre đan có vai trò rất quan trọng trong đời sống của các hộ gia 

đình vì đây là nghề tạo ra thu nhập chính của các hộ gia đình. Đề tài tập 

chung tìm hiểu thưc̣ traṇg đời sống của các hộ gia đình làm nghề mây 

tre đan. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy đời sống của các hộ gia đình 

làm nghề mây tre đan trên địa bàn xã đang ngày càng phát triển, nghề 

mây tre đan giúp cho các hộ gia đình tạo ra thu nhập cao giúp cải thiện 

kinh tế nâng cao đời sống vật chất. Ngoài ra nghề mây tre đan còn giúp 

cho đời sống tinh thần của các hộ gia đình cũng được cải thiện, ngoài 

thời gian làm việc các hộ gia đình cũng có những thời gian giải trí cũng 

như đóng góp vào các hoạt động cộng đồng. 

2 

Đại học 

THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG LAO ĐỘNG 

NÔNG THÔN LÀM 

VIỆC TẠI KHU CÔNG 

NGHIỆP 

 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Tân Sơn, huyện 

Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam) 

Lại Thị Thanh 

Xuyến 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Về đời sống vật chất qua kết quả nghiên cứu cho thấy đa phần công nhân 

đều có đầu đủ các tiện nghi sinh hoạt cần thiết cho nhu cầu cuộc sống 

hằng ngày. Tuy nhiên họ cũng bị áp lực kinh tế nên họ buộc phải tăng 

ca làm thêm giờ để tăng thêm thu nhập nên họ bị gò bó về mặt thời gian 

khiến họ không có thời gian chăm sóc con cái và gia đình, thậm chí 

những gia đình có con nhỏ không có người đưa đón buộc họ phải gửi 

con thêm ở lớp ngoài giờ hành chính. 

Về đời sống tinh thần thì vì là họ phải tăng ca nhiều nên việc tham gia 

vào các công việc tập thể, công việc gia đình họ hàng họ cũng ít có thời 

gian tham gia, việc tham gia vào các hoạt động thể thao của họ cũng ít 

vì họ không có thời gian, tuy nhiên các lao động vẫn cảm thấy hài lòng 

với cuộc sống hiện tại, chỉ một số ít lao động không hài lòng với cuộc 

sống hiện tại bởi họ bị áp lực kinh tế, áp lực về mặt thời gian và công 

việc. 

3 

Đại học 
THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG CỦA CÁC HỘ 

GIA ĐÌNH 

Lộc Duy 

Quang 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Khuê 

Kết quả nghiên cứu cho thấy từ khi chuyển sang trồng quýt đã làm thay 

đổi đời sống vật chất và đời sống tinh thần thể hiện ở thu nhập, điều kiện 

nhà ở, phương tiện đi lại, sức khỏe, du lịch,…Việc chuyển đổi cây trồng 

có giá trị cao như cây quýt, áp dụng những khoa học và kĩ thuật tiên tiến, 



LÀM NGHỀ TRỒNG 

QUÝT 

Nghiên cứu trường hợp 

tại thị trấn Bắc Sơn, 

huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

đã mang đến những thay đổi tićh cưc̣ cho đời sống của người nông dân. 

Sự thay đổi được thể hiện rõ khi đời sống vất chất của các hộ gia đình 

trồng quýt được cải thiện rõ rệt, nhà ở được tân trang, có đủ phương tiện 

đi lại phục vụ cho đời sống. Về mặt tinh thần người dân luôn nhận được 

sự động viên, giúp đỡ của các cấp chính chuyền, các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, hội xóm và các phong trào cộng đồng được phát huy một cách 

tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó đời sống của các hộ gia đình vẫn còn 

gặp phải những khó khăn nhất định như vấn đề sức khỏe, nước 

sạch,…vẫn còn nhiều hạn chế. Như vậy, ta có thể thấy được trồng quýt 

đóng vai trò rất quan trọng đối các hộ gia đình, và nhìn chung, nghề 

trồng quýt đã đáp ứng được nhu cầu của các hộ gia đình về cả mặt vật 

chất lẫn tinh thần. 

4 

Đại học 

THỰC TRẠNG TẢO 

HÔN Ở DÂN TỘC THÁI 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Nậm Cuổi – huyện 

Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu) 

Lù Thị Thi 

PGS. TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng tảo hôn tại xã chủ yếu là học 

xong cấp 2 hoặc đang theo học cấp 3, nghề nghiệp chủ yếu là nông dân 

và một số ít người lên thành phố tìm kiếm việc làm. Tuổi kết hôn lần 

đầu của các trường hợp tảo hôn là khoảng 17-18 tuổi, gần sát với tuổi 

quy định của pháp luật. Các đối tượng tảo hôn đều nhận thức được những 

ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng tảo hôn đối với sức khoẻ của phụ nữ 

và trẻ em, đến việc phát triển kinh tế gia đình, giảm cơ hội học hành, cản 

trở sự phát triển cá nhân và sự bền vững của gia đình và phần lớn mọi 

người đều không ủng hộ việc kết hôn sớm. Các nguyên nhân của hiện 

tượng kết hôn sớm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ phong tục tập quán, điều 

kiện kinh tế gia đình và nhận thức của ngừời dân. 
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Đại học QUAN NIỆM CỦA NAM 

THANH NIÊN NÔNG 

THÔN VỀ TÌNH YÊU, 

HẠNH PHÚC VÀ HÔN 

NHÂN 

GIA ĐÌNH 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Quý Quân, huyện 

Hà Quảng,  tỉnh Cao 

Bằng) 

Lục Thị Liễu 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Qua quá trình điều tra và tìm hiểu tại địa bàn cho thấy nam thanh niên 

nông thôn đã có những quan niệm phù hợp về những giá trị trong tình 

yêu, nhằm tạo nên mối quan hệ tình yêu lâu dài và tiến tới hôn nhân. 

Đồng thời quan niệm đặt ra tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của nam thanh 

niên cũng vô cùng quan trọng, họ quan niệm và đưa ra những tiêu chuẩn 

để tìm được người bạn đời phù hợp với mình,nghiên cứu cho thấy các 

tiêu chí như phải biết chăm sóc gia đình, có sức khỏe và hợp tuổi tác 

được đánh giá cao. Ngoài ra sự xuất hiện của các tiêu chuẩn về ngoại 

hình, nghề nghiệp, biết nghe lời cũng được nam thanh niên quan tâm. 
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Đại học THỰC TRẠNG LAO 

ĐỘNG QUA BIÊN GIỚI 

TẠI XÃ MINH LONG, 

HUYỆN HẠ LANG, 

TỈNH CAO BẰNG 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Minh Long, huyện 

Hạ Lang, 

tỉnh Cao Bằng) 

Mạc Thị Linh 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Kết quả nghiên cứu cho thấy những lao động qua biên giới làm việc có 

trình độ dân trí thấp, chủ yếu là người dân tộc thiểu số (Tày, Nùng). 

Công việc chủ yếu là sản xuất nông nghiệp cuộc sống khó khăn, muốn 

cải thiện cuộc sống. Việc người lao động qua biên giới bằng hai con 

đường, đường mòn, lối mở và đường cửa khẩu, qua biên giới làm việc 

mong muốn có một công việc ổn định thu nhập tốt hơn, nâng cao đời 

sống gia đình. Công việc khi sang biên giới làm việc chủ yếu là các công 

việc chân tay như bốc vác, chặt mía, làm trong trang trại, nhà máy. Thu 

nhập trung bình từ 200.000-<300.000 đồng. 

7 

Đại học 
VAI TRÒ CỦA TRỒNG 

CAM TRONG THU 

NHẬP CỦA CÁC HỘ 

GIA ĐÌNH NÔNG 

THÔN 

(Nghiên cứu tại xã Tiên 

Kiều, Huyện Bắc Quang, 

Tỉnh Hà Giang) 

Mai Thị Duy 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Qua quá trình tìm hiểu cho thấy người dân sống tại địa phương sống chủ 

yếu nhờ vào nông nghiệp. Cây cam là loại cây ăn quả đã có từ rất lâu, 

nhưng những năm gần đây mới phát triển mạnh có nhiều loại giống cam 

mới được nghiên cứu và được trồng tại địa địa phương. Nhờ thay đổi 

loại hình cây trồng của địa phương từ một xã thuần nông nền kinh tế chủ 

yếu tập chung là nông nghiệp lúa nước. Chính quyền và người dân tại 

địa phương đã tập chung thay đổi, thúc đẩy phát triển loại hình cây trồng 

mới đó là cây cam và hiệu quả thấy được là hầu hết các hộ gia đình khi 

trồng cam thu nhập đem lại rất ổn định, và hiệu quả kinh tế rất cao. 
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Đại học THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG CỦA CÁC HỘ 

GIA ĐÌNH LÀM NGHỀ 

TRỒNG CAM 

Nghiên cứu trường hợp 

tại thị trấn Cao Phong, 

huyện Cao Phong, tỉnh 

Hòa Bình 

Nguyễn Hoài 

Nam 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Khuê 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm của hộ trồng cam khá đa dạng. 

Tuy nhiên với thị trường khó khăn như hiện nay, việc bị thiếu các nguồn 

lao động thanh niên đang rất nghiêm trọng khi các công việc làm nông 

nghiệp không hấp dẫn được những con người trẻ. Nguồn lao động trong 

nghề trồng cam vẫn chủ yếu là các thành viên trong gia đình. Các thành 

viên có sự tích cực hơn trong việc lao động nghề trồng cam, tạo điều 

kiện thu nhập cho các thành viên trong gia đình. 
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Đại học LỰA CHỌN NGHỀ 

NGHIỆP CỦA HỌC 

SINH THPT  HIỆN NAY 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại trường THPT Cao Bá 

Nguyễn Kiều 

Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Lựa chọn nghề nghiệp là quá trình lựa chọn nghề nghiệp cho phù hợp 

với bản thân dựa trên định hướng của gia đình, nhà trường, bạn bè, sở 

thích của bản thân... Tuy nhiên có nhiều lý do khiến cho học sinh cảm 

thấy lúng túng và chưa hiểu rõ về vấn đề này đặc biệt là đối với học sinh 

lớp 12. Những tiêu chí để đưa ra sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh 



Quát, xã Cổ Bi, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội) 

lớp 12 cũng có nhiều thay đổi, ngoài ra ta còn thấy được những ngành 

nghề mà các em học sinh lớp 12 lựa chọn cho mình trong tương lai đa 

dạng và có sự khác nhau. Bởi vậy học sinh cần được trang bị kiến thức 

tổng quát và cái nhìn đúng đắn về những điều bản thân thật sự mong 

muốn, từ đó có định hướng tốt nhất cho tương lai. Việc đi sai hướng 

trong lựa chọn nghề nghiệp sẽ mang đến nhiều bất lợi sau này. Do đó 

việc lựa chọn nghề nghiệp là việc cần thiết và đặc biệt quan trọng đối 

với học sinh lớp 12. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG LAO ĐỘNG DI 

CƯ LÀM VIỆC TẠI 

KHU CÔNG NGHIỆP 

HIỆN NAY 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại khu công nghiệp 

Thạch Thất – Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội) 

  

Xét về đặc điểm nhân khẩu xã hội, những lao động di cư này đều có độ 

tuổi rất trẻ, họ đến làm việc tại KCN khi vừa học xong chương trình 

THPT là chủ yếu. Hơn nữa nhóm lao động di cư này đều đến từ khu vực 

nông thôn. Trong đời sống vật chất và đời sống tinh thần của hai nhóm 

đối tượng lao động nam và lao động nữ có sự khác nhau. Về đời sống 

vật chất: đầu tiên về việc làm và thu nhập, điều này đã có sự chênh lệch 

giữa nam và nữ, lao động nam thường chọn những công việc nặng nhọc 

(hàn xì, lắp ráp,…) còn lao động nữ lại có xu hướng chọn những công 

việc nhẹ nhàng (đóng gói, phân loại sản phẩm, lắp linh kiện điện tử,…) 

từ công việc có thể thấy lao động nam có mức thu nhập cao hơn lao động 

nữ. Trong vấn đề chi tiêu và tiết kiệm, nữ giới là người có khả năng chi 

tiêu và tiết kiệm hơn nam giới, họ luôn cố gắng chi tiêu hợp lý. Cuối 

cùng về điều kiện nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, đây là tiêu chí mà hai nhóm 

đối tượng lao động lựa chọn gần như nhau, tuy nhiên lao động nam có 

xu hướng thoải mái hơn về vấn đề này. Về đời sống tinh thần, không có 

sự khác nhau quá nhiều giữa hai nhóm đối tượng. 

11 

Đại học 

ĐỀ TÀI: “VAI TRÒ 

CỦA PHỤ NỮ TRONG 

GIA ĐÌNH NÔNG 

THÔN HIỆN NAY” 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại Xã Hương Xạ - Huyện 

Hạ Hòa- Tỉnh Phú Thọ) 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Đề tài: “ Vai trò của phụ nữ trong gia đình nông thôn hiện nay” ( Nghiên 

cứu trường hợp tại xã Hương xạ- Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ) được 

thực hiện bằng phương pháp điều tra bảng hỏi và phương pháp phỏng 

vấn sâu để thu thập những thông tin chính xác nhất của người phụ nữ 

khi tham gia vào hoạt động gia đình và xã hội. Tìm hiểu sự tham gia tích 

cực của phụ nữ vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Phụ nữ có thể tham 

gia tất cả các công việc từ trồng trọt đến chăn nuôi;  tham gia vào tất cả 

các khâu sản xuất.  Tỷ lệ đóng góp vào mức thu nhập của người phụ 

nữ đáng kể. Tuy nhiên do còn tồn tại sự bất bình đẳng, họ phải chịu 



nhiều thiệt thòi so với nam giới. Họ không có thời gian nghỉ ngơi, vui 

chơi giải trí bởi gánh nặng gia đình. Người phụ nữ phải đảm nhận công 

việc nội trợ và chăm sóc các thành viên trong gia đình; chịu trách nhiệm 

về việc mang thai và duy trì nòi giống. 
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Đại học 

HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH DỊCH VỤ DU 

LỊCH CỦA CÁC HỘ 

GIA ĐÌNH 

( Nghiên cứu trường hợp 

tại khu du lịch Phong Nha 

– Kẻ Bàng, Thị Trấn 

Phong Nha, Huyện Bố 

Trạch, Tỉnh Quảng Bình) 

Nguyễn Thị 

Khánh Huyền 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Qua quá trình điều tra 200 hộ gia đình và 10 PVS, kết quả nghiên cứu 

cho thấy, có sự khác biệt giữa nhóm hộ gia đình tham gia vào hoạt động 

kinh doanh du lịch từ tiền vốn trung bình, mức chi tiêu, thu nhập, quy 

mô, chất lượng cuộc sống. Cuộc sống của các hộ có sự biến đổi so với 

trước và sau khi tham gia du lịch, đối với hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống 

mục tiêu chính của họ đó là tạo công ăn việc làm thu nhập cho gia đình, 

còn đối với hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu trú thì ngoài mục tiêu lợi 

nhuận đó còn là sự quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương tới du 

khách trong và ngoài nước cùng các dịch vụ đi kèm phong phú và đa 

dạng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh vẫn còn có những thuận lợi, khó 

khăn nhất định, các hộ có thu nhập từ du lịch dùng số tiền đó trang trải 

cuộc sống, sửa chữa nhà cửa và mua trang thiết bị sinh hoạt trong gia 

đình. Do đó có thể nói du lịch đã có tác động đến đời sống vật chất của 

các hộ kinh doanh du lịch. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG CHẤT 

LƯỢNG VIỆC LÀM 

CỦA CÔNG NHÂN TẠI 

CÁC KHU CÔNG 

NGHIỆP 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại công ty Canon huyện 

Quế Võ tỉnh Bắc Ninh) 

Nguyễn Văn 

Tấn 

Phạm Thị Thu 

Hà 

Các tiêu chí để đánh giá chất lượng việc làm đối với lao động tại địa bàn 

điều tra, hầu hết các công ty đều áp dụng đối với công nhân. Trước tiên 

về thu nhập và phúc lợi từ việc làm, bình quân công nhân làm việc tại 

công ty nhận được mức lương khá cao so với mặt bằng chung của các 

khu công nghiệp, các chế độ phúc lợi, bảo hiểm, kí kết hợp đồng lao 

động của hai nhóm công nhân nam và nữ đều được tham gia đầy đủ. Bên 

cạnh đó, điều kiện môi trường làm việc của công nhân cũng được trang 

bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công việc và đầy đủ dụng cụ bảo 

hộ lao động. Tuy nhiên cũng có một số công nhân làm việc trong môi 

trường điều kiện làm việc nóng bức và có nhiều tiếng ồn, điều này làm 

ảnh hưởng đến chất lượng việc làm của công nhân. Các chính sách hỗ 

trợ, đào tạo phát triển bồi dưỡng công nhân, đào tạo nghề cũng được đưa 

ra để giúp người lao động có thêm tay nghề, chuyên môn. Bên cạnh đó 

những khó khăn mà công nhân gặp phải cũng được nêu ra để tìm hướng 



giải quyết và cho công nhân yên tâm làm việc gắn bó với công ty lâu 

dài. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG NỮ CÔNG 

NHÂN DI CƯ TẠI 

PHÚC YÊN- VĨNH 

PHÚC 

Phạm Khánh 

Ly 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi với 60 mẫu 

cùng với 10 phỏng vấn sâu để tập trung tìm hiểu: đặc điểm nhân khẩu 

học, đời sống vật chất và đời sống tinh thần của công nhân nữ di cư tại 

Phúc Yên- Vĩnh Phúc. 

Họ đều là những công nhân di cư xa nhà, đến từ nhiều vùng miền khác 

nhau. Đa số họ nằm trong độ tuổi còn khá trẻ, trình độ học vấn và chuyên 

môn tay nghề thấp. Các đặc điểm nhân khẩu học ảnh hưởng lớn đến đời 

sống của công nhân nữ di cư. Đề tài cũng cho thấy sự nghèo nàn về đời 

sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của công nhân nữ di cư tại 

đây: thu nhập không cao, chỗ ở chật hẹp, thời gian làm việc kéo dài, chi 

phí sinh hoạt nhiều. Về đời sống tinh thần, họ không có nhiều thời gian 

dành cho gia đình và bản thân, sức khỏe không được quan tâm đúng 

mức, khó tiếp cận các khóa đào tạo nâng cao... 

Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, đời sống vật chất và tinh 

thần của nữ công nhân di cư cũng phần nào được cải thiện do: Nơi họ ở 

vệ sinh và an ninh phần lớn được đảm bảo, được hưởng đầy đủ các chế 

độ an sinh tại nơi làm việc. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG PHÂN 

CÔNG LAO ĐỘNG 

THEO GIỚI TRONG 

CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

NÔNG THÔN 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại Xã Khánh Cường – 

Huyện Yên Khánh – 

Tỉnh Ninh Bình) 

Phạm Tuấn 

Anh 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong hoạt động nông nghiệp dưới những 

thay đổi của nền nông nghiệp hiện đại phân công lao động theo giới cũng 

có sự thay đổi. Những công việc trong hoạt động hiện nay chủ yếu nữ 

giới đảm nhiệm. Công việc nông nghiệp hiện đại không cần quá nhiều 

sức vóc và nhân lực như phương thức canh tác nông nghiệp truyền thống 

nên tỷ trọng lao động nghành nghề này đã thay đổ rõ rệt ở nông thôn, 

nếu như trước kia chủ yếu lao động nông thôn làm trong lĩnh vực nông 

nghiệp với nam giới là chủ đạo thì con số này ngày nay đã ngược lại. 

Trong hoạt động tái sản xuất mô hình hình truyền thống vẫn được duy 

trì, người vợ cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ chia sẻ từ người chồng, 

nhưng trong quan niệm truyền thống thì người vợ đảm nhận chính trong 

công việc này. Trong chăm sóc và giáo dục con cái thì cả hai vợ, chồng 

cùng nhận thức được rằng đây là nhiệm vụ quan trọng và cả hai cần phải 

chung tay dạy bảo con cái. Cuối cùng trong hoạt động cộng đồng thì 



người vợ cũng được tham gia nhiều hơn và dần khẳng định được vị trí 

của mình trong xã hội. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG SỬ 

DỤNG ĐIỆN THOẠI 

THÔNG MINH CỦA 

SINH VIÊN 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại: Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, Trâu 

Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) 

Phạm Văn 

Tuấn 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Khuê 

Hiện nay, điện thoại thông minh đang đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc 

lực cho cuộc sông sinh viên. Mỗi ngày các bạn sinh viên sử dụng điện 

thoại trong khoảng thời gian khá dài, có thể thấy cứ khi đang rảnh, không 

có việc gì làm các bạn sinh viên sẽ sử dụng điện thoại. Điện thoại là công 

cụ giúp các bạn có thể liên lạc với bạn bè, người thân, … Với điện thoại 

thông minh, các bạn sinh viên có thể sử dụng Internet với mức giá không 

quá cao. Việc có thể sử dụng Internet giúp các bạn biết thêm nhiều thông 

tin, tin tức hơn trong cuộc sống. Trong học tập, điện thoại thông minh 

giúp các bạn sinh viên có thể tìm kiếm tài liệu trên Internet, tiếp cận với 

nguồn tri thức rộng lớn của nhân loại mà không cần phải đến các thư 

viện, hay mất tiền để mua tài liệu với chi phí đắt đỏ. Điện thoại còn giúp 

các bạn sinh viên có thể trao đổi việc học tập với thầy cô, bạn bè để đạt 

kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó việc học cũng sẽ thú vị hơn khi các bạn 

sinh viên có thể sử dụng nhiều ứng dụng học tập được phát triển trên 

điện thoại thông minh 
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Đại học 

SỰ THAM GIA CỦA 

THANH NIÊN TRONG 

NGHỀ LÀM GỐM 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Bát Tràng, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội) 

Tạ Thị Phương 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Trong hoạt động chuẩn bị sản xuất, nam thanh niên đảm nhiệm người 

làm chính trong các công việc như: xử lý, pha chế đất làm gốm; kiểm tra 

tình trạng hoạt động của máy móc/ công cụ sản xuất; kiểm tra xưởng/ lò 

gốm; còn với nữ thanh niên làm chính trong hoạt động tìm, mua nguyên 

liệu (đất làm gốm) và thuê nhân công. Đối với hoạt động sản xuất, nam 

giới phụ trách chính trong các hoạt động: tạo dáng sản phẩm, tráng men, 

nung, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nữ giới cũng đảm nhiệm làm 

chính công đoạn như phơi sấy/ sửa hàng mộc.Trong hoạt động tiêu thụ 

sản phẩm, nữ thanh niên tham gia làm chính các hoạt động vốn  được 

mặc định cho là phù hợp với nữ như: thương lượng giá bán hàng; ngược 

lại nam giới tham gia làm chính các hoạt động như: tìm kiếm mạng lưới 

tiêu thụ, vận chuyển. Như vậy, sự tham gia của nam và nữ thanh niên 

trong hoạt động làm gốm có sự khác biệt tương đối rõ nét. 
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Đại học PHÂN CÔNG LAO 

ĐỘNG GIỮA VỢ VÀ 

CHỒNG TRONG GIA 

Trần Huyền 

Trang 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Kết quả cho thấy chủ hộ chăn nuôi gà thịt trên địa bàn chủ yếu ở độ tuổi 

trung niên và trình độ học vấn là cấp trung học. Diện tích đất chăn nuôi 

chiếm khá lớn, hiệu quả kinh tế đem lại khá cao cho các gia đình. Sự 



ĐÌNH CHĂN NUÔI GÀ 

THỊT 

(Nghiên cứu tại xã Địch 

Qủa, huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ) 

phân công lao động trong các giai đoạn chăn nuôi gà thịt đã có sự phân 

chia công việc giữa người chồng và người vợ, các công việc nặng nhọc 

chủ yếu do người chồng đảm nhiệm còn các công việc yêu cầu sự tỉ mỉ 

và khéo léo sẽ do người vợ đảm nhiệm chính. Về quyền quyết định thì 

chủ yếu là do người chồng quyết định như cũng có sự tham khảo ý kiến 

của vợ. Về tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực giữa vợ và chồng trong 

hoạt động chăn nuôi gà thịt thì việc vay vốn do cả hai vợ chồng cùng có 

sự tham gia. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG CỦA NGƯỜI 

DÂN LÀM NGHỀ 

BUÔN BÁN NHỎ 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội) 

Trần Quốc 

Khánh 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Khuê 

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người dân làm nghề buôn 

bán nhỏ tại đây là những người thuộc lứa tuổi trung niên, có trình độ học 

vấn ở mức tiểu học và trung học cơ sở. Về đời sống của người dân làm 

nghề bán buôn bán nhỏ trong khoảng 5 năm trở lại đây tương đối ổn 

định, đời sống vật chất được nâng cao thể hiện qua nhà ở và tiện nghi 

sinh hoạt với đầy đủ các vật dụng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống như 

máy giặt, thiết bị nóng lạnh, tivi hay phương tiện như xe máy. Về đời 

sống tinh thần và sức khỏe của người dân đạt mức ổn định, tỉ lệ người 

dân làm nghề buôn bán nhỏ tham gia bảo hiểm y tế đạt mức 100%, sức 

khỏe của người dân làm nghề buôn bán nhỏ tại đây luôn ở mức khỏe 

mạnh. Tuy nhiên từ khi dịch bệnh bùng nổ hơn một năm trở lại đây đã 

khiến cho những người dân làm nghề buôn bán nhỏ nhỏ gặp phải nhiều 

khó khăn về kinh tế, ngoài ra một số vấn đề như ô nhiễm môi trường, 

các tệ nạn xã hội vẫn luôn xuất hiện xung quanh khiến cuộc sống của 

người bán hàng vẫn chưa đạt được mức lý tưởng. 
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Đại học 
THỰC TRẠNG CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE SINH 

SẢN CỦA PHỤ NỮ 

DÂN TỘC THIỂU SỐ 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại thị trấn Việt Quang – 

huyện Bắc Quang- tỉnh 

Hà Giang) 

Vũ Trần 

Phương Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Qua điều tra 60 phụ nữ dân tộc Tày (Trong đó gồm 30 phụ nữ sinh conlần 

đầu và 30 phụ nữ sinh con lần hai) và 11 PVS bao gồm: 1 PVS đối với 

bác sĩ phụ sản, 2 PVS đối với nam giới đã lập gia đình và 8 PVS đối với 

phụ nữ dân tộc Tày (4 PVS phụ nữ sinh con lần đầu, 4 PVS phụ nữ sinh 

con lần hai), nghiên cứu đã chỉ ra rằng, họ được tiếp cận các nội dung 

CSSKSS thôngqua internet, các phương tiện truyền thông đại chúng, 

người thân quen, hệ thống truyền thanh hay các buổi tuyên truyền của 

địa phương cũng như họ đã biết được lợi ích của việc CSSKSS mang 

lại. 
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Đại học 

LỰA CHỌN NGHỀ 

NGHIỆP CỦA HỌC 

SINH DÂN TỘC THIỂU 

SỐ TẠI TRƯỜNG NỘI 

TRÚ 

(Nghiên cứu trường hợp 

học sinh khối 12 

trường PT dân tộc nội trú 

THPT tỉnh Hà Giang) 

Vương Thị 

Tâm 

PGS. TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Trong nghiên cứu “ Lựa chọn nghề nghiệp của học sinh  dân tộc thiểu 

số tại trường nội trú (Nghiên cứu trường hợp học sinh khối 12 trường 

PT dân tộc nội trú THPT tỉnh Hà Giang)” có thể thấy phần lớn các em 

đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề 

nghiệp. Trong quá trình điều tra, ngoài dự định của nhiều em học sinh là 

tiếp tục đi học đại học, cao đẳng cũng có một số em học sinh đã có hướng 

đi khác như đi học nghề hoặc đi làm. Nhóm nghề được các em lựa chọn 

nhiều nhất là nhóm ngành thiên về kinh tế và những ngành học thuộc An 

ninh-Quân đội, bên cạnh đó cũng có một số em lựa chọn những khối 

ngành kỹ thuật và xã hội nhân văn. Các em dựa trên những tiêu chí để 

lựa chọn  như mức thu nhập, cơ hội việc làm, điều kiện gia đình để lựa 

chọn cho mình những hướng. Hiện nay nhiều em học sinh cũng đã quan 

tâm đến tìm một nghề nghiệp theo sở thích và phù hợp với năng lực của 

bản thân chứ không còn chạy theo những ngành học thu hút nhiều bạn 

trẻ nữa. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG PHÂN 

CÔNG LAO ĐỘNG 

TRONG HỘ GIA ĐÌNH 

DÂN TỘC TÀY 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng) 

Bế Văn Cường 
ThS. Trần 

Thanh Hương 

. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm rõ tình hình sản xuất của các 

hộ gia đình dân tộc Tày trong mẫu điều tra tại xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng tỉnh Cao Bằng. Sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong 

hoạt động tái sản xuất của các gia đình dân tộc Tày tại xã Sóc Hà, huyện 

Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong 

hoạt động cộng đồng của các gia đình dân tộc Tày tại xã Sóc Hà, huyện 

Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Trong các gia đình dân tộc Tày, thông qua 

phỏng vấn 60 hộ gia đình dân tộc tày và 12 phỏng vấn sâu cho thấy trong 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, đã có sự tham gia, san sẻ công việc với 

nhau giữa vợ và chồng, người vợ vẫn là người giữ vai trò chính trong 

hoạt động này. Tuy nhiên, những công việc nặng nhọc và đòi hỏi sức 

khỏe thường do người chồng đảm 
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Đại học NHẬN DIỆN AN TOÀN 

XÃ HỘI Ở CỘNG 

ĐỒNG ĐÔ THỊ HIỆN 

NAY 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại phường Bồ Đề - quận 

Bùi Quang 

Khánh 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Chiện 

Qua điều tra 74 cư dân cộng đồng đô thị và 10 PVS bao gồm: 01 PVS 

đối với tổ trưởng dân phố, 09 PVS cho các cư dân ở độ tuổi ngành nghề 

và giới tính ngẫu nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra ý kiến của các nhóm cư 

dân về các khía cạnh liên quan đến thực trạng và hệ quả ATXH ở đô thị 

hiện nay. 



Long Biên – thành phố 

Hà Nội) 

Về tình hình ATGT trên địa bàn, được Nhà nước các cấp ban ngành quan 

tâm và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông chất lượng đảm bảo, 

nhưng chính vì quá chủ quan với những gì đạt được vô tình họ lại can 

thiệp quá sâu giữa các bên vô hình trung gây ra chồng chéo, phá tan đi 

cảnh quan đô thị. Bên cạnh đó ý thức người dân chưa được cao, chưa 

đồng bộ được với cơ sở hạ tầng để giữ gìn và phát triển 

Về tình hình ATTP trên địa phương có những chuyển biến tích cực từ 

các cấp quản lý cấp phép lưu hành để hình thành nơi buôn bán sản xuất 

trao đổi hàng hoá thực phẩm an toàn, nâng cao đời sống nhân dân và 

tăng cường sức khoẻ nhân dân. Bên cạnh đó vẫn còn một vài điểm đen 

cần làm sáng tỏ, như ý thức người dân trong việc lựa chọn thực phẩm, 

“lợi nhuận vượt trên sức khoẻ” cũng đáng lưu tâm. 

Về tình hình ATLĐ&DB lần đầu được đưa vào nghiên cứu xen kẽ, chỉ 

ra NLĐ đang sống trong một môi trường chưa được đảm bảo, bị ảnh 

hưởng chính do dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến công việc “cần 

câu cơm” lao đao, điêu đứng. Người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. 
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Đại học VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ 

TRONG HỘ GIA ĐÌNH 

SẢN XUẤT NÔNG 

NGHIỆP 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Quảng Lâm, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) 

Nông Lữ Oanh 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Đề tài tập trung nghiên cứu các đặc điểm của phụ nữ như độ tuổi, trình 

độ học vấn. Tình hình sản xuất nông nghiệp của gia đình. Vai trò của 

phụ nữ trong hoạt động sản xuất và hoạt động tái sản xuất. Sự tham gia 

và quyền quyết định của phụ nữ vào trồng trọt và chăn nuôi. Đề tài được 

thực hiện chủ yếu để đánh giá vai trò của phụ nữ hay nam giới tham gia 

nhiều hơn và hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
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Đại học THỰC TRẠNG VIỆC 

LÀM VÀ ĐỜI SỐNG 

VẬT CHẤT CỦA LAO 

ĐỘNG DI CƯ TỰ DO 

TRONG ĐẠI DỊCH 

COVID-19 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại phố Nam Dư, phường 

Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 

Hà Nội) 

Lưu Hồng Kỳ 
ThS. Trần 

Thanh Hương 

. Qua quá trình điều tra 65 mẫu lao động di cư và 10 phỏng vấn sâu, kết 

quả nghiên cứu cho thấy: 

Xét về đặc điểm nhân khẩu tại địa phương, những lao động di cư này 

đều có độ tuổi khá trẻ, phần lớn đều hoàn thành chương trình THPT. 

Nhóm lao động di cư này đến từ nhiều tỉnh thành, huyện, làng, xã khác 

nhau như Nam Định, Thái Bình,…đa phần họ đều đã tham gia vào quá 

trình lao động trước khi di cư với các công việc như làm nông, công 

nhân, các nghề thủ công gia truyền,…Lý do di cư chủ yếu của nhóm 

người này là thoát ly nông nghiệp, mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn, 

thu nhập cao hơn. Trong việc làm và thu nhập, có sự khác biệt giữa lao 



động nam và nữ khi mà lao động nam di cư thường chọn những công 

việc cần có sức khỏe, bền bỉ (làm mộc, cơ khí,…) còn lao động nữ lại 

có tính linh hoạt hơn khi tiếp cận với môi trường, đặc điểm ở địa phương 

là nhiều chợ, trường học, từ đó, chọn những công việc nhẹ nhàng, tự chủ 

về thời gian (hàng quán ăn, buôn bán nhỏ,…) 
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Đại học 

NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ 

AN TOÀN XÃ HỘI Ở 

CỘNG ĐỒNG NÔNG 

THÔN HIỆN NAY 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Giao Yến, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định) 

Nguyễn Phúc 

Hải 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Chiện 

Đề tài tập trung nghiên cứu 4 khía cạnh liên quan đến an toàn xã hội 

như: (1) An toàn về môi trường và biến đổi khí hậu; (2) An toàn liên 

quan đến mâu thuẫn, xung đột/bạo lực, lạm dụng/ngược đãi nhóm yếu 

thế; (3) An toàn liên quan đến tệ nạn xã hội sử dụng chất kích thích, cờ 

bạc, tín ngưỡng; (4) An toàn thông tin đời tư, chống phá chính quyền 

trên mạng. Đề tài được thực hiện chủ yếu để tìm hiểu, nghiên cứu về 

nhận diện/mô tả và đánh giá của người dân về các khía cạnh an toàn xã 

hội tại nông thôn hiện nay như thế nào và để biết được các giải pháp của 

chính quyền địa phương đưa ra đã thực sự đạt hiệu quả hay chưa đạt hiệu 

quả. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG THAM 

GIA CỦA PHẬT TỬ 

VÀO HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN CỘNG 

ĐỒNG CỦA PHẬT 

GIÁO NHẬP THẾ 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại thị trấn Đại Đình, 

huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc) 

Nguyễn Trần 

Chiều 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Về hoạt động sản xuất nông nghiệp, có sự 

phân công rõ ràng giữa vợ và chồng, theo đó, người chồng đảm nhiệm 

các công việc nặng nhọc, yêu cầu nhiều đến sức khỏe và nhất là trong 

các công việc sử dụng nhiều đến máy móc, còn người vợ làm chính các 

công việc được cho là nhẹ nhàng, yêu cầu sự tỉ mỉ khẽo léo và không 

quá phức tạp. Còn về sự phân công các công vệc gia đình và cộng đồng 

cũng có những sự khác biệt, khi mà các công việc nhà phần lớn là do 

người vợ đảm nhiệm, ngược lại người chồng đảm nhiệm nhiều các công 

việc cộng đồng. Điều này cho thấy mô hình phân công lao động truyền 

thống vẫn được duy trì trong các gia đình sản xuất nông nghiệp, tuy 

nhiên, có một số gia đình người vợ tham gia cùng người chồng ở các 

công việc cộng đồng, Tuy nhiên sự tham gia của người vợ trong các hoạt 

động sản xuất nhiều hơn so với người chồng. 
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Đại học “ẢNH HƯỞNG CỦA 

XUẤT KHẨU LAO 

ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỜI 

SỐNG VẬT CHẤT CỦA 

HỘ GIA ĐÌNH” 

Triệu Tiến 

Trực 

Trần Thanh 

Hương 

Những người đi XKLĐ đều năm trong độ tuổi lao động trẻ, trình độ học 

vấn phần lớn tốt nghiệp THPT, số lượng nam giới đi XKLĐ nhiều hơn 

và phần lớn đều chưa có vợ/chồng, về nghiệp trước khi đi XKLĐ chiếm 

đa số là học sinh/sinh viên,công việc tại nơi đến của người đi XKLĐ chủ 

yếu là làm công nhân, chi phí đi XKLĐ khá cao họ phải vay mượn từ 



(Nghiên cứu trường hợp 

tại thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang) 

nhiều nguồn khác nhau như người thân, bạn bè,... Khi có dịch covid-19 

thì có ảnh hưởng đến thu nhập và tiền gửi về dẫn đến tần suất gửi về 

không đều do sự bùng phát của dịch bệnh. Đối với thu nhập các nguồn 

thu nhập chính của hộ gia đình có người đi XKLĐ chủ yếu từ tiền gửi 

về cuả người đi XKLĐ, còn đối với hộ gia đình không có người đi 

XKLĐ thì nguồn thu chính là từ trồng trọt chăn nuôi 
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Đại học 

NHẬN THỨC CỦA 

CHA MẸ VỀ HỘI 

CHỨNG RỐI LOẠN 

PHỔ TỰ KỈ Ở TRẺ EM 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại Phường Bạch Đằng – 

Thành phố Hạ Long – 

Tỉnh Quảng Ninh) 

Bùi Văn Huy 
ThS. Phạm Thị 

Thu Hà 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các bậc cha mẹ đã có những hiểu biết nhất 

định về hội chứng rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ. Tuy nhiên mức độ hiểu biết 

và thái độ của họ đối với hội chứng này phụ thuộc rất nhiều vào các mối 

quan hệ đối với những người có con mắc chứng tự kỉ. Những cha mẹ có 

ít hoặc không có quan hệ quen biết đến trẻ tự kỉ hoặc cha mẹ trẻ tự kỉ 

thường sẽ có ít kiến thức về hội chứng rối loạn phổ tự kỉ. Ngược lại, các 

bậc phụ huynh có nhiều mối quan hệ, tiếp xúc với trẻ tự kỉ hoặc gia đình 

có trẻ tự kỉ sẽ có nhiều hiểu biết và kiến thức hơn về hội chứng rối loại 

phổ tự kỉ ở trẻ hơn. Trong trường hợp phát hiện con mình mắc hội chứng 

tự kỉ hoặc tiếp xúc với trẻ tự kỉ, các bậc cha mẹ có kiến thức về tự kỉ 

thường sẽ có phản ứng tích cực hơn so với các bậc cha mẹ có ít hiểu biết 

về hội chứng này. 
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Đại học THỰC TRẠNG SẢN 

XUẤT VÀ TIÊU THỤ 

LÚA THEO HƯỚNG 

HỮU CƠ CỦA CÁC HỘ 

GIA ĐÌNH 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Quang Huy, Huyện 

Phù Yên, 

Tỉnh Sơn La) 

Đinh Thị Nhật 

Minh 

PGS. TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Đề tài tập trung tìm hiểu về thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 

của các hộ gia đình tại xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

Trong những năm gần đây, tại địa bàn xã, hiện đang xu thế ngày càng 

dùng nhiều phân hóa học, thuốc trừ sâu bệnh hóa học, thuốc trừ cỏ, thậm 

chí nhiều loại thuốc hóa học không rõ nguồn gốc nhưng người dân vẫn 

sử dụng. Do vậy, sản xuất này cho năng suất cao nhưng đang làm suy 

thoái môi trường đất, nước, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng, có nguy 

hại đến sức khỏe người tiêu dùng và đe doạ môi trường sinh thái nông 

nghiệp. 
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Đại học THỰC TRẠNG VIỆC 

LÀM VÀ ĐỜI SỐNG 

VẬT CHẤT CỦA NỮ 

CÔNG NHÂN DI CƯ 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại Khu công nghiệp Bảo 

Đoàn Thị Thu 

Hằng 

ThS. Trần 

Thanh Hương 

Kết quả cho thấy, các nữ công nhân di cư ở cả hai nhóm đã và chưa kết 

hôn phần lớn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và họ quyết định di 

cư với mong muốn tìm kiếm được công việc tốt, thu nhập ổn định hơn. 

Về thực trạng việc làm, phần đa các nữ công nhân đang làm việc trong 

lĩnh vực may mặc. Các công nhân làm việc trong các bộ phận phù hợp 

với năng lực và trình độ phù hợp với bản thân. Khi làm việc, các nữ công 



Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định) 

nhân ở cả 2 nhóm đã và chưa kết hôn đều được hưởng đầy đủ các chính 

sách về hợp đồng lao động, chế độ phuc lợi,.theo quy định của nhà nước. 

Qua đó, các nữ công nhân khi được hỏi về mức độ hài lòng thì đa số họ 

đều cảm thấy hài lòng và số đông họ đều muốn gắn bó với công việc 

hiện tại. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG LÀM 

NGHỀ SẢN XUẤT 

MIẾN CỦA CÁC HỘ 

GIA ĐÌNH 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội) 

Đỗ Thị Thùy 

Linh 

ThS. Phạm Thị 

Thu Hà 

Qua điều tra cho thấy các hộ gia đình sản xuất miến chủ yếu ở độ tuổi 

từ 45 tuổi đến dưới 55 tuổi. Phần lớn người tham gia sản xuất miến ở 

các hộ gia đình tốt nghiệp THCS, một số ít hộ tốt nghiệp Tiểu học chủ 

yếu người ở già ở độ tuổi 55 trở lên. Có những hộ gia đình đã sản xuất 

được nhiều năm, song cũng có những hộ sản xuất được 2-3 trở lại đây. 

Đa số các hộ gia đình theo nghề của gia đình truyền lại. Hiện nay, làng 

nghề sản xuất miến đang sản xuất chủ yếu với diện tích vừa và nhỏ, số 

vốn hàng năm lên mấy trăm triệu đồng, nhân công lao động thường từ 

5-6 người ( tùy từng hộ gia đình cũng như diện tích sản xuất). Bên cạnh 

việc sản xuất miến các hộ gia đình còn làm thêm các công việc như trồng 

lúa, chăn nuôi, công nhân,…để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nguồn 

vật liệu đầu vào chủ yếu sẵn có tại địa phương, sản phẩm miến thì đa 

dạng mẫu mã, chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh. Bên cạnh 

những thuận lợi, vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất như ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng do các hộ gia đình xử lý không đúng 

quy trình, không chỉ ảnh hưởng tưới không khí mà còn ảnh hưởng đến 

nguồn nước. Điều kiện trang thiết bị và phương tiện sản xuất còn thô sơ, 

hạn chế,… 
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Đại học 
ẢNH HƯỞNG CỦA 

ĐẠI DỊCH COVID – 19 

ĐẾN CÁC HỘ GIA 

ĐÌNH PHI NÔNG 

NGHIỆP 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Thạch Khoán, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ) 

Hà Phương 

Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Kết quả điều tra cho thấy, Đại dịch Covid – 19 có sự ảnh hưởng đến việc 

làm, thu nhập và điều kiện sống của các hộ gia đình phi nông nghiệp. Về 

sinh kế, nhiều hộ gia đình buôn bán/kinh doanh phải tạm đóng cửa, 

lượng khách giảm hẳn nên thu nhập giảm theo; một số hộ gia đình kinh 

doanh kém hiệu quả do ảnh hưởng của dịch, thiếu vốn đầu tư duy trì hoạt 

động do đó họ phải chuyển sang công việc khác để vượt qua khó khăn. 

Về đời sống, điều kiện sống của các hộ gia đình rất thoải mái và đầy đủ 

tiện nghi, an toàn/an ninh được đảm bảo. Trong dịch, nhiều thành viên 

trong hộ bị nhiễm Covid nhưng đa phần họ chữa trị tại nhà do họ đã có 

hiểu biết kiến thức để phòng tránh và được trạm Y tế xã hướng dẫn tận 



tình.  Ngoài tuân thủ biện pháp 5K, các hộ cũng chú ý chăm sóc sức 

khỏe cho gia đình mình như uống bổ sung vitamin, tập thể dục, ăn uống 

đầy đủ, … 

34 

Đại học 

THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG HỘ GIA ĐÌNH 

NGƯỜI DÂN TỘC TÀY 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Khuôn Lùng, huyện 

Xín Mần, 

tỉnh Hà Giang) 

Hoàng Thành 

Công 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Qua điều tra thấy được các thành viên trong gia đình người dân tộc Tày 

tranh thủ thời gian rảnh dỗi thường đa số là xem Tivi và nghe nhạc và 

các mô hình truyền thông giải trí  khác vì nó gần gũi và ai cũng đều có 

thể xem được,...Ngoài các loại hình giải trí các hộ gia đình người dân 

tộc tày còn tham gia nhiều loại hình thể thao như bóng chuyền, bóng đá, 

cầu lông tuy nhiên bóng chuyền là môn thể thao được ưa chuộng nhất. 

Tham gia lễ hội đền chùa cũng là một hình thức giải trí của người dân 

tộc Tày nơi đây với tỷ lệ khá là cao nhưng không thường xuyên. Tham 

gia các hoạt động văn hóa cộng đồng giúp cho người dân tộc Tày tại địa 

bàn tiếp thu được nhiều kiến thức, giao lưu văn hóa văn nghệ tăng cường 

mối quan hệ giữa các cá nhân và hộ gia đình trở nên khăng khít hơn.  

Dựa trên điều kiện vật chất và đời sống tinh thần từ đó các hộ gia đình 

đã đánh giá chủ quan mức sống của gia đình mình, mặc dù phần lớn các 

hộ gia đình dân tộc Tày tại địa phương còn gặp khá nhiều khó khăn tuy 

nhiên cũng đã có một phần nhỏ các hộ gia đình đã cải thiện được mức 

sống hiện tại của mình ngày càng nâng và phát triển hơn. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG CƯỚI 

HỎI CỦA NGƯỜI DÂN 

TỘC THÁI 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên) 

Lò Thị Dịu 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Nghiên cứu về biến đổi trong quan niệm cưới hỏi cho thấy cưới hỏi đóng 

vai trò rất quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Qua quá trình điều 

tra cho thấy những người phụ nữ Thái được sống và tiếp cận mội trường 

sống ở xã hội khác nhau nên trình độ học vấn, sự hiểu biết là khác nhau. 

Các quan niệm về cưới hỏi từ truyền thống cho đến hiện đại cũng đã có 

sự thay đổi về sự kết hôn 

Những phong tục đã có từ lâu đời và vẫn được duy trì đến ngày nay. Tuy 

nhiên, việc tiếp thu một số nội dung cần tính chọn lọc, phù hợp với sự 

phát triển kinh tế - xã hội. Phong tục cưới xin của người Thái tại xã 

Mường Báng có sự biến đổi theo thời gian. Bên cạnh những phong tục 

có sự thay đổi phù hợp với xu hướng xã hội hiện đại thì một số vẫn giữ 

được nét truyền thống nhưng phải phù hợp với xã hội hiện nay. 

Nhìn chung, phong tục cưới hỏi của dân tộc Thái tại xã Mường Báng đã 

có sự thay đổi nhất định theo thời gian. Bên cạnh những sự thay đổi, cải 



biến phù hợp với xu hướng xã hội hiện đại thì một số phong tục vẫn giữ 

được nét truyền thống trong văn hóa cưới của người Tày. 
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Đại học 

PHONG TỤC CƯỚI 

HỎI CỦA DÂN TỘC 

TÀY TẠI LẠNG SƠN 

(Nghiên cứu tại xã Tân 

Tri, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn) 

Lộc Bích Ngọc 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tục cưới xin của người Tày là một nét đẹp 

văn hóa có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành, phát triển gia đình, dòng 

họ, trong đó chứa đựng nhiều phong tục tập quán, và các luật lệ, nghi 

thức độc đáo. Đám cưới truyền thống của người Tày được tiến hành tuần 

tự theo các bước: Dạm ngõ, ăn hỏi, đám cưới (đưa cháu và đưa dâu) và 

lễ lại mặt. Qua hai mốc thời gian đều có những thay đổi nhất định về 

một số nghi lễ cùng các lễ vật và trang phục, lễ vật mừng cưới. Đặc biệt 

ở hai độ tuổi từ 18-30 tuổi và từ trên 30 đến 60 tuổi co những biến đổi 

một cách rõ rệt ở các nghi lễ trước đám cưới, trong đám cưới và sau đám 

cưới. 
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Đại học 

CHẤT LƯỢNG VIỆC 

LÀM CỦA CÔNG 

NHÂN LÀM VIỆC 

TRONG CÔNG TY 

GIÀY VENUS 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Yến Sơn, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa) 

Mai Thị Quỳnh 

Vi 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Thông qua 60 phiếu phỏng vấn và 10 phỏng vấn sâu, kết quả nghiên cứu 

cho thấy thu nhập và phúc lợi từ việc làm, bình quân lao động tại địa 

phương tương đối ổn định so với mặt bằng chung tại nông thôn, việc 

tham gia bảo hiểm, kí kết hợp đồng lao động đều được tham gia đầy đủ. 

Song điều kiện và môi trường làm việc cho công nhân chưa được đảm 

bảo khi  họ phải làm việc trong nhà xưởng nóng bức, nhiều tiếng ồn và 

bụi bặm, thiếu thốn các trang thiết bị bảo hộ lao động phụ vụ cho công 

việc. Điều kiện làm việc không được đảm bảo dễ dẫn đến các bệnh nghề 

nghiệp, ảnh hưởng tới sức khỏe của người công nhân. Bên cạnh đó các 

chính sách hỗ trợ, đào tạo phát triển kỹ năng, tay nghề cũng được đưa ra 

để giúp họ có thêm tay nghề, chuyên môn. Tuy chưa thật sự được phổ 

cập rộng rãi tới toàn bộ công nhân nhưng đây cũng được xem như là 

động lực khuyến khích, thúc đẩy công nhân cố gắng, nỗ lực và gắn bó 

với công ty hơn. 

38 

Đại học THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG NỮ GIÚP VIỆC 

GIA ĐÌNH HIỆN NAY 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội) 

Ngô Thị 

Phương Anh 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

Đề tài tập trung nghiên cứu 3 khía cạnh liên quan đến đời sống của nữ 

giúp việc như: (1) Đặc điểm chung của nữ giúp việc, (2) Việc làm, thu 

nhập và đời sống vật chất của nữ giúp việc, (3) Đời sống tinh thần của 

nữ giúp việc. Cùng những khía cạnh đó, đề tài so sánh giữa hai đối tượng 

nữ giúp việc theo giờ và toàn thời gian để có cái nhìn khách quan và hiểu 

rõ hơn về đời sống của cả hai đối tượng nữ giúp việc gia đình. 
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Đại học 

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH 

COVID-19 ĐỐI VỚI 

CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

TRỒNG NHÃN 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Hàm Tử, huyện 

Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên) 

Nguyễn Đăng 

Trúc 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Đề tài “Tác động của dịch Covid-19 đối với các hộ gia đình trồng nhãn” 

được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của đại dịch Covid- 19 đối với 

các hộ gia đình trồng nhãn tại xã Hàm Tử. Qua quá trình điều tra 35 hộ 

gia đình trồng nhãn kết quả cho thấy dịch Covid- 19 có sự ảnh hưởng 

đến việc trồng, tiêu thụ cũng như thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình 

trồng nhãn trên địa bàn xã. Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 

thì chi phí cho một vụ cũng có sự thay đổi, các hộ phải bỏ ra chi phí 

nhiều hơn nhưng đem lại hiệu quả lại thấp hơn. Giá nhãn cũng chịu ảnh 

hưởng nhiều và bị giảm thấp xuống rất nhiều so với trước khi có đại dịch 

Covid- 19. Vai trò của chính quyền địa phương chưa được phát huy 

nhiều trong việc tiêu thụ, giải cứu nhãn cho các hộ nông dân mà chủ yếu 

vẫn là người nông dân tự tìm cách cho chính mình. 
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Đại học 

SỰ THAM GIA CỦA 

PHỤ NỮ DÂN TỘC 

TÀY TRONG CÁC 

CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH 

 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại thị trấn Yên Phú - 

huyện Bắc Mê - tỉnh Hà 

Giang) 

Nguyễn Hương 

Giang 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Qua điều tra, cho thấy phụ nữ dân tộc Tày đa số làm nông nghiệp, tham 

gia hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình, 

nhiều phụ nữ có trình độ học vấn thấp chỉ dừng lại ở cấp bậc tiểu học. 

Gắn liền với đó thời gian tham gia làm nông của họ trên 10 năm, họ có 

kinh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp phụ nữ tham gia hầu hết vào các 

khâu trong trồng trọt và chăn nuôi. Trong trồng trọt: người phụ nữ tham 

gia làm chính các công việc như: làm cỏ, gieo/trồng, chăm sóc, thu hoạch 

và bán sản phẩm,... Bên cạnh đó, họ cũng nhận được sự giúp đỡ từ chồng 

qua các công việc mua phân bón/thuốc trừ sâu, kiểm tra sâu 

bệnh,….Trong chăn nuôi phụ nữ dân tộc Tày cũng tham gia chính vào 

các công việc như dọn dẹp chuồng trại, mua thức ăn cho vật nuôi,… Phụ 

nữ luôn là người giữ lửa trong gia đình, trong hoạt động tái sản xuất, phụ 

nữ dân tộc Tày là người đảm nhiệm chính các công việc đi chợ, nấu cơm, 

giặt giũ,… Công việc này đã lấy đi hầu hết thời gian rảnh rỗi của phụ 

nữ. Các công việc dọn dẹp, giặt giũ hầu như không có sự tham gia của 

nam giới. 
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Đại học 
THỰC TRẠNG ĐỜI 

SỐNG CỦA NGƯỜI 

DÂN KINH DOANH 

Nguyễn Ngọc 

Chi 

ThS. Phạm Thị 

Thu Hà 

Thông qua khảo sát nghiên cứu 45 người dân kinh doanh tại chợ đầu 

mối Long Biên – Hà Nội với mong muốn tìm hiểu về đời sống của họ. 

Kết quả điều tra cho thấy phần lớn người kinh doanh tại chợ nằm trong 

độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Ngoài những hộ có nhà ở tại Hà Nội thì bên 



TẠI CHỢ ĐẦU MỐI 

LONG BIÊN 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại chợ đầu mối Long 

Biên, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội) 

cạnh đó đa số là những người ngoại tỉnh lên thành phố mưu sinh tìm 

kiếm công việc với thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống, đồng hành 

cùng với họ để kinh doanh buôn bán là vợ hoặc chồng, cùng phụ giúp 

trong công việc buôn bán. Trình độ học vấn của họ thấp chủ yếu ở mức 

THCS nên chỉ có thể làm các công việc tự do. Mặc dù với công việc vất 

vả, thức khuya dậy sớm chịu nhiều áp lực nhưng đổi lại họ khá hài lòng 

với mức thu nhập khi kinh doanh tại chợ đầu mối Long biên khoảng từ 

15 đến 25 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập khá tiện nghi sinh hoạt 

hay các trang thiết bị trong gia đình họ ở mức đầy đủ và cơ bản, đáp ứng 

được nhu cầu của bản thân. 
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Đại học 

PHÂN CÔNG LAO 

ĐỘNG GIỮA VỢ VÀ 

CHỒNG TRONG CÁC 

HỘ GIA ĐÌNH LÀM 

NGHỀ MỘC TRUYỀN 

THỐNG 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Trung Đông, huyện 

Trực Ninh, tỉnh Nam 

Định) 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Khuê 

Kết quả điều tra về phân công lao động cho thấy dù đã có sự chia sẻ 

nhiều hơn của cả hai vợ chồng đối với các công việc trong gia đình. Tuy 

nhiên, đặc thù giới vẫn còn tồn tại. Cụ thể trong giai đoạn sản xuất đã có 

sự phân chia công việc giữa người vợ và người chồng, với các công việc 

nặng chủ yếu do người chồng đảm nhận, còn với công việc mang tính tỉ 

mỉ và khéo lẽ sẽ do người vợ làm chính. Trong hoạt động tái sản xuất, 

lượng thời gian dành cho công việc gia đình hằng ngày của người vợ 

vẫn cao hơn đáng kể so với người chồng, nhưng bên cạnh đó người 

chồng cũng đã chia sẻ phụ giúp các công việc nội trợ trong gia đình. Các 

hoạt động cộng đồng phần lớn sẽ do cả hai vợ chồng cùng tham gia, tuy 

nhiên các công việc liên quan đến dòng họ thì sẽ do người chồng tham 

gia chính. 
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Đại học 

ẢNH HƯỞNG CỦA 

DỊCH COVID-19 ĐẾN 

VIỆC LÀM PHI NÔNG 

NGHIỆP CỦA NGƯỜI 

DÂN NÔNG THÔN 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Sơn Nam, huyện 

Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang) 

Ôn Thị Thủy 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Khuê 

Qua kết quả điều tra 35 lao động có việc làm phi nông nghiệp cho thấy 

phần lớn người lao động làm công nhân trong các khu công nghiệp và 

hình thức tự kinh doanh. Chỉ có số ít người lao động làm công việc tự 

do và cán bộ công nhân viên chức. Đa số người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt đối với những lao động làm công ăn 

lương họ bị cắt giảm việc làm thậm trí là mất việc. Tuy nhiên, những 

người làm trong lĩnh vực có khả năng chuyển đổi hình thức làm việc 

sang trực tuyến thì vẫn duy trì được mức thu nhập tương đối so với trước 

dịch bệnh xảy ra, dịch bệnh tác động tiêu cực tới nhóm lao động có trình 

độ thấp hơn so với trình độ cao. Công việc bấp bênh, thời gian làm việc 

giảm dẫn đến thu nhập của nhiều lao động không còn được như trước, 



khiến cho cuộc sống của họ càng khó khăn hơn trong tình hình dịch 

Covid-19 diễn ra phức tạp. Họ buộc phải chi tiêu ít hơn vào các nhu cầu 

không cần thiết và bên cạnh đó nhiều người có xu hướng tìm công việc 

khác hoặc làm thêm nhiều công việc để có điều kiện trang trải cuộc sống 

của bản thân và gia đình họ. 
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Đại học 

THỰC TRẠNG VIỆC 

LÀM CỦA CÔNG 

NHÂN TRONG THỜI 

KỲ ĐẠI DỊCH COVID 

HIỆN NAY 

(Nghiên cứu trường hợp 

công nhân làm việc tại 

công ty TNHH SHINTS 

BVT, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương) 

Phạm Thị Hòa 

An 

ThS. Trần 

Thanh Hương 

Tìm hiểu về thực trạng việc làm của công nhân tại địa bàn điều tra thì 

điều đầu tiên cần tìm hiểu là về tình hình thu nhập và chế độ phúc lợi từ 

công việc mà công nhân đang làm. Bình quân, mức lương của công nhân 

tại công ty SHINTS khá cao so với các công ty khác, có sự chênh lệch 

về thu nhập giữa hai nhóm công nhân trong thời gian bị ảnh hưởng và 

Covid và thời gian hiện tại. Về chế độ phúc lợi, công nhân của cả hai 

nhóm đều được hưởng đầy đủ, có một số công nhân mới vào do chưa đủ 

thời gian cống hiến nên chưa được nhận tháng lương thứ 13. Việc tham 

gia bảo hiểm được thực hiện đầy đủ ở hai nhóm công nhân, một số người 

đang thử việc chưa được tham gia bảo hiểm. Việc ký kết hợp đồng được 

thực hiện đầy đủ, kể cả đối với những người đang thử việc. Khi bị mắc 

Covid, công nhân tại địa bàn đều được hướng dẫn làm hồ sơ để hưởng 

chế độ bảo hiểm ốm đau. Bên cạnh đó, điều kiện môi trường làm việc 

được trang bị cơ sở vật chất và dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

Tuy nhiên nhiều công nhân phải làm việc trong môi trường nóng bức, 

nhiều tiếng ồn, ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng làm việc của công 

nhân. Hầu hết công nhân đều muốn gắn bó tiếp tục làm việc với công ty, 

do công việc ổn định, thu nhập cao, chế độ phúc lợi tốt. 
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Đại học 

PHÂN CÔNG LAO 

ĐỘNG TRONG HỘ GIA 

ĐÌNH DÂN TỘC NÙNG 

(Nghiên cứu trường hợp 

tại xã Quốc Khánh huyện 

Tràng Định – tỉnh Lạng 

Sơn) 

 

Triệu Tuấn 

Thành 

ThS. Trần 

Thanh Hương 

Đề tài điều tra 60 hộ gia đình bằng bảng hỏi và 08 phỏng vấn sâu. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy sự phân công lao động trong gia đình dân tộc 

Nùng qua hoạt động sản xuất đều có sự tham gia của cả vợ và chồng, đã 

có sự san sẻ giữa hai giới với nhau trong những công việc đồng áng cụ 

thể là trồng lúa và trồng hoa hồi của dân tộc Nùng tại địa bàn xã. Tuy 

nhiên theo điều tra thì những công việc nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe, kĩ 

thuật đều do người chồng thực hiện chính, người vợ chỉ thực hiện chính 

những công việc nhẹ nhàng và mang tính khéo léo. Trong hoạt động tái 

sản xuất, về sự phân công lao động thì những công việc liên quan đến 

nội trợ như đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thì người vợ là 



người thực hiện chính, người chồng không tham gia vào những công 

việc này. Trong hoạt động cộng đồng cũng đã có sự san sẻ nhau giữa vợ 

và chồng, không phải người chồng là người tham gia chính như thời xưa 

nữa thay vào đó người vợ cũng đã tham gia vào các hoạt động cộng đồng 

như công việc đám cưới, đám hỏi, ma chay, thăm hỏi họ hàng, hội nghị 

thôn xóm. Tuy nhiên có những công việc như giao tiếp với chính quyền 

địa phương thì người chồng là người tham gia và quyết định chính. 

 

* KHOA KINH TẾ 

STT Trình độ 

đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ tên 

người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1.  Đại học Vai trò của người phụ nữ trong 

phát triển kinh tế hộ tại xã Sơn 

Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh 

Yên Bái 

Nguyễn Thùy 

Linh 
Đặng Xuân 

Phi 
Xã Sơn Thịnh là xã có điều kiện thuộn lợi cho sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây 

nông nghiệp của xã đã có những bước tiến mới về công nghệ cũng như quy mô, đặc biệt là 

phát triển cây chè. Trên địa bàn xã có nhà máy, HTX xản xuất chè góp phần tạo nên nhiều 

việc làm cho người dân. Tuy nhiên vấn đề về phụ nữ trong các hộ tại xã đã đặt ra nhiều câu 

hỏi như vai trò của người phụ nữ đối với phát triển kinh tế hộ như thế nào? Những yếu tố 

ảnh hưởng đến vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình? Và các giải 

pháp nào để hỗ trợ người phụ nữ? Để trả lời cho các câu hỏi này tôi đã tiến hành nghiên cứu 

đề tài “Vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên bái”. 
          Trên cơ sở tìm hiểu tình hình cơ bản của các hộ nông dân, các khó khăn mà người 

phụ nữ gặp phải trong các hoạt động tạo thu nhập và tham gia các công tác xã hội, bước đầu 

đề ra định hướng góp phần giải quyết những khó khan, đồng thời tìm hiểu đánh giá và nhìn 

nhận các khó khăn một cách khách quan nhất. 

          Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, tôi sử dụng phương pháp: Phương pháp thu 

nhập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp, phương pháp xử lý số liệu, phương pháp phân tích 

thống kê và phương pháp so sánh. Mục tiêu cụ thể của đề tài đó là: (1) Góp phần hệ thống 

hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại 

xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. (2) Đánh giá thực trạng vai trò của người 

phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên bái. 

(3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ 

gia đình trên địa bàn xã. (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của người phụ 
nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã thời gian tới. 

          Để làm rõ hơn các nội dung trong phần cơ sở lý luận của bài khóa luận tôi đã nghiên 

cứu và làm rõ các vấn đều: Khái niệm về giới và giới tính, phụ nữ, khái niệm về phát triển 

kinh tế hộ, kinh tế hộ gia đình, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ. 

          Cùng với sự phát triển của quá trình CNH-HĐH thì nhận thức và suy nghĩ của mọi 



người đặc biệt là người phụ nữ đã thay đổi rất nhiều. Họ nhận thấy được tầm quan trọng 

của mình trong tất cả các công việc từ kinh tế cho đến xã hội, họ nhìn nhận vấn đề một cách 

đa chiều và dám đứng lên đòi lại quyền lợi cho bản thân.  

          Trong các yếu tố ảnh hưởng thì yếu tố sức khỏe và trình độ chuyên môn, kĩ thuật là 

hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến người phụ nữ. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong hầu 

hết các hoạt động tạo thu nhập. Tuy nhiên, việc phân công và đưa ra các quyết định thì nam 

giới có xu hướng chiếm vị trí cao hơn. Qua điều tra cho thấy thì bên cạnh những yếu tố 

khách quan thì còn có những yếu tố xuất phát từ chính bản than người phụ nữ, họ tự ti, mặc 

cảm và có những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu. 
          Để nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã tôi 

đã đưa ra các giải pháp sau: Tổ chức các buổi hội thảo, tuyên truyền định hướng để góp 

phần xây dựng hình ảnh Người phụ nữ dân “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” 

trong thời kỳ mới. Hỗ trợ vốn và các hoạt động chuyển giao công nghệ giúp cho phụ nữ dễ 

dàng tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Xây dựng chủ trương chính sách cho phụ nữ ở nông 

thôn. Nâng cao chăm sóc sức khỏe đời sống cho phụ nữ.  

2.  Đại học Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

lạc của hộ nông dân xã Nghi 

Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An 

Vương Thị 

Chi 
Nguyễn Thị 

Huyền Châm 
Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá thực trạng sản xuất lạc và tiêu thụ lạc của hộ nông dân 

trên địa bàn xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất giải pháp nhằm 

thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lạc của hộ nông dân trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứu 

của đề tài là các vấn đề lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ lạc. Đối tượng khảo sát 

gồm: hộ nông dân sản xuất lạc, cán bộ khuyến nông của xã, thương lái thu mua, ở xã Nghi 

Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nghiên cứu đã bàn luận những khái niệm về, sản 
xuất, tiêu thụ. Nghiên cứu cũng hệ thống hóa những đặc điểm của sản xuất và tiêu thụ lạc. 

Các nội dung nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ lạc: Diện tích sản xuất, vốn đầu tư, năng suất, 

sản lượng, sản lượng tiêu thụ, kênh tiêu thụ, giá bán, tác nhân thu mua. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sản xuất và tiêu thụ lạc: giống lạc, trình độ của hộ, vốn đầu tư, kỹ thuật chăm 

sóc, thị trường, cơ chế chính sách, điều kiện tự nhiên. 

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống trong phân tích kinh tế như: 

Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng cũng như 

phân tích các yếu tố ảnh  hưởng đến sản xuất và tiêu tụ lạc của hộ nông dân trên địa bàn xã 

Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Qua đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu lạc trên địa bàn xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An cho thấy trong mấy năm trở lại đây diện tích địa bàn xã có xu hướng giảm. 

Quy mô sản xuất lạc trên địa bàn xã hiện nay còn nhỏ lẻ không tập trung, hướng sản xuất 
hàng hóa chưa cao. Sản xuất lạc mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định cho hộ nông dân. 

Diện tích sản lượng trên địa bàn xã ngày càng có xu hướng giảm dần trong giai đoạn năm 

2018- 2020, trung bình diện tích giảm 3,65%. Nhờ sự cố gắng trong sản xuất nên năng suất 

sản xuất lạc trên địa bàn xã có xu hướng tăng qua các năm,  năm 2020 năng suất lạc trên địa 

bàn xã đạt 26 tạ/ ha. Các giống lạc được sử dụng trên địa bàn chủ yếu là giống L14, L18, và 

L19. Giống lạc L14 là giống được sử dụng nhiều nhất vì đây là giống lạc truyền thống của 

địa phương. 



 Tình hình sản xuất lạc của hộ: Qua kết quả nghiên cứu sản lượng trung bình của hộ điều tra 

đạt 5,74 tạ/ hộ, năng suất trung bình đạt 2,04 tạ/ sào, trong đó những hộ quy mô nhỏ năng 

suất bình quân năm là 1,94 tạ/sào, tiếp theo là các hộ quy mô trung bình năng suất bình 

quân năm là 2,05 tạ/sào và cuối cùng là hộ có quy mô lớn năng suất bình quân lớn nhất so 

với 2 nhóm hộ trên 2,20 tạ/ sào. Lý do có sự chênh lệch năng suất giữa các nhóm hộ trên là 

do các nhóm hộ được điều tra thì mức độ đầu tư nguồn đầu vào như đầu tư về giống, phân 

bón, công lao động… 

Mức độ đầu tư cho lạc tại các nhóm hộ nhìn chung còn thấp. Đối với nhóm hộ khác nhau 

thì mức đầu tư cũng khác nhau. Nhóm hộ có QM lớn có khả năng sử dụng vật tư  hiệu quả 
tốt hơn hộ QM nhỏ. Chi phí trung gian của hộ quy mô lớn là 825,9 nghìn đồng trên 1 sào 

của hộ quy mô nhỏ là 726,9 nghìn đồng, quy mô TB là 774,22 nghìn đồng tính trên 1 sào. 

Tình hình tiêu thụ sản phẩm: Lạc của xã được tiêu thụ chủ yếu  qua 2 kênh đó là kênh trực 

tiếp (từ hộ sản xuất đến tay người tiêu dùng) kênh này chiếm khoảng 10 % trong tỷ lệ tiêu 

thụ lạc của hộ nông dân, kênh còn lại là kênh gián tiếp (từ hộ sản xuất đến tay người thu 

gom) chiếm khoảng 90%. Hoạt động không mang tính chuyên trách, giá cả vẫn chưa được 

điều chỉnh hợp lý. Các tác nhân tham gia kênh tiêu thụ cũng như các hình thức tiêu thụ lạc 

chưa thực sự đa dạng chủ yếu là người thu gom, HTX vẫn chưa có hoạt động trong quá 

trình tiêu thụ của người dân. Quá trình sản xuất và tiêu thụ lạc ở xã còn gặp nhiều khó khăn 

nhất định, đặc biệt là về vốn đầu tư, kỹ thuật, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tình hình dịch 

bệnh…. 

3.  Đại học Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 
19 đến sinh kế hộ dân trên địa 

bàn xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

Nguyễn Thị 
Thu Huyền 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến sinh kế 
hộ dân trên địa bàn xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đến 

sinh kế của người dân trên địa bàn xã trong thời gian tới.  

Nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hộ: tác động đến việc làm, thu 

nhập, chi tiêu và nhu cầu cơ bản của hộ. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ảnh hưởng của 

dịch Covid 19 đến sinh kế của hộ gồm có chính sách của nhà nước, trình độ và nhận thức 

của người dân về dịch bệnh Covid-19 và thay đổi sinh kế, đặc điểm phát triển kinh tế của 

địa phương, khả năng tự tích lũy của hộ. Nghiên cứu cũng tìm hiểu thêm về cách ứng phó 

của hộ trước tác động của dịch bệnh Covid-19 và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của 

chính phủ. Cuối cùng đưa ra kết luận và một số ý kiến nghị đối với cấp chính quyền địa 

phương và các hộ gia đình trên địa bàn nhằm hạn chế ảnh hưởng của đại dịch và đảm bảo 

sinh kế cho các hộ trên địa bàn xã Cẩm Ngọc trong thời gian tới. 

4.  Đại học Nghiên cứu phát triển thị trường 
tiêu thụ dưa chuột bao tử trên 

địa bàn xã Quang Thịnh, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Thị 
Hậu 

Hoàng Thị  
Hằng 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ dưa chuột bao tử trên địa bàn 
xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ dưa chuột bao tử trong thời gian tới. 

5.  Đại học Liên kết trong sản xuất ngô sinh 

khối giữa Công ty TNHH MTV 

Bò sữa Việt Nam với hộ dân xã 

Phan Văn 

Hoàn 
Đặng Xuân 

Phi 
Nghệ An là tỉnh thành có thế mạnh về nông nghiệp nhưng sự phát triển chưa tương xứng 

với tiềm năng, phát triển còn theo chiều rộng thay vì phát triển theo chiều sâu. Vì vậy, việc 

tìm ra những giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở tỉnh Nghệ An là rất cần thiết. 



Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, 

tỉnh Nghệ An 
Cùng với các chính sách kêu gọi đầu tư của nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp liên tục mở ra nhiều dự án tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các 

hoạt động đầu tư chủ yếu trên các lĩnh vực như trồng trọt và chăn nuôi. Công ty TNHH 

MTV Bò sữa Việt Nam là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái 

Hòa, tỉnh Nghệ An. Nhu cầu về thức ăn chăn nuôi của Công ty là rất lớn khi diễn ra hoạt 

động chăn nuôi tại trang trại. Việc đáp ứng đủ nhu cầu về sản lượng ngô sinh khối cho chăn 

nuôi bò sữa của Công ty là rất quan trọng và được Công ty hết sức quan tâm. Vậy để phát 

triển sản xuất ngô sinh khối tại xã Đông Hiếu, đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn chăn nuôi cho 
Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam thì củng cố và tăng cường mối liên kết là hết sức 

cần thiết. Tuy nhiên mối liên kết hiện nay chưa thực sự chặt chẽ, chưa phát huy hết lợi thế 

trong mối liên kết. Diện tích sản xuất ngô sinh khối ngày càng bị thu hẹp đi. Diện tích ngô 

sinh khối chủ yếu tập trung tại ba xóm Đông Thành, Đông Hải và Đông Quang. Tính ràng 

buộc của hợp đồng liên kết chưa cao, trách nhiệm chưa rõ ràng, lợi ích hạn chế là những 

yếu tố làm phá vỡ liên kết, phá vỡ hợp đồng. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên tôi tiến hành 

thực hiện đề tài: “Liên kết trong sản xuất ngô sinh khối giữa công ty TNHH MTV Bò sữa 

Việt Nam với hộ dân xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An”. 

Để làm cơ sở cho phân tích của mình, tôi đã tìm hiểu và góp phần hệ thống hóa cơ sở lý 

luận và cơ sở thực tiễn về liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của một số nước trên thế 

giới, một số tỉnh thành trong nước, qua đó rút bài học kinh nghiệm, và tiến hành nghiên cứ 
mối liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối. 

Phương pháp điều tra, phỏng vấn trực tiếp qua bảng hỏi nông dân, doanh nghiệp, cán bộ 

khuyến nông,… là những tác nhân chính, có liên quan trong sản xuất và tiêu thụ ngô sinh 

khối tại xã Đông Hiếu, để từ đó có cái nhìn thực tế, cũng như số liệu, thông tin cho hoạt 

động nghiên cứu của đề tài. 

Thông qua quá trình điều tra, tổng hợp và phân tích, thấy được những điểm đạt được, 

những bất cập hạn chế còn tồn tại cần phải giải quyết được đưa ra.  

Kết quả điều tra 60 hộ sản xuất ngô sinh khối trên địa bàn xã Đông Hiếu cho thấy: 100% số 

hộ sản xuất ngô sinh khối liên kết với Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam đều thực hiện 

hoạt động ký kết hợp đồng với Công ty, phía Công ty đảm bảo hoàn toàn công việc thu mua 

sản phẩm đầu ra cho nông dân, hỗ trợ đất canh tác song song với đào tạo kỹ thuật sản xuất. 

Liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối trên địa bàn xã Đông Hiếu diễn ra 
theo cả hai phương thức liên kết theo chiều dọc và liên kết theo chiều ngang, liên kết diễn 

ra trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ ngô sinh khối. Liên kết theo chiều ngang trong sản 

xuất ngô sinh khối và tiêu thụ ngô sinh khối bao gồm mối liên kết giữa những người sản 

xuất với người sản xuất, người sản xuất và đại lý vật tư nông nghiệp. Phương thức liên kết 

ngang chủ yếu dựa trên hoạt động thảo luận miệng, có thể ngay tại ruộng ngô hoặc ngay tại 

cửa hàng vật tư nông nghiệp. Liên kết theo chiều dọc trong sản xuất và tiêu thụ ngô sinh 

khối là mối liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp, cơ sở của liên kết dọc được thể 

hiện qua hợp đồng ký kết, có sự ràng buộc pháp lý. Công ty gửi thông tin, đặt hàng lượng 



ngô sinh khối với nông dân, nông dân có trách nhiệm đảm bảo sản xuất, cung cấp đủ sản 

lượng mà công ty yêu cầu. 

Đề tài phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động liên kết kinh tế trong sản xuất và 

tiêu thụ ngô sinh khối giữa Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam với hộ sản xuất ngô 

sinh khối tại xã Đông Hiếu: Hành lang pháp lý còn chưa đủ sức răn đe đối với những hộ 

nông dân liên kết cố tình phá vỡ, không tuân theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp; 

Nguồn lực của hộ còn bị hạn chế như học vấn, thiếu hiểu biết gây khó khăn cho hoạt động 

liên kết; Doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc thu mua, đảm bảo giá cho người nông dân; các 

yếu tố như chưa có giống ngô sinh khối chuyên biệt, nguồn nước bị hạn chế, yếu tố thời 
tiết, giá cả, sự tín nhiệm cũng ảnh hưởng đến hoạt động liên kết sản xuất ngô sinh khối. 

Từ tổng kết lý luận, thực tiễn và phân tích tình hình liên kết thực tế ở xã Đông Hiếu, tôi đã 

đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, hoàn thiện giúp tăng cường tính bền vững 

cho hoạt động liên kết kinh tế. Trong đó mối liên kết giữa hai tác nhân người sản xuất và 

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam là chủ yếu và được quan tâm nhiều nhất. 

6.  Đại học Nghiên cứu liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ rau VietGap của 

các nông hộ tại xã Đông Sang, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Hoàng Thị 

Thanh Loan 
Dương Nam 

Hà 
"Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Góp phần hệ thống hoá những lý luận và thực tiễn về liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó có rau an toàn; Đánh giá thực trạng hoạt 

động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau VietGap của các nông hộ tại xã Đông Sang, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ rau VietGap của các nông hộ tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La; Đề xuất những giải pháp tăng cường giúp hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ rau VietGap của các nông hộ tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hiệu quả 
hơn.Nghiên cứu tình hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ thông qua sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp; Khảo sát gián tiếp 

qua gọi điện thoại, tài liệu thứ cấp; Xây dựng phiếu hỏi và gọi điện thoại phỏng vấn đối với 

hộ nông dân, hợp tác xã và chính quyền xã. Xử lý số liệu phân tích bằng phần mềm 

MS.Excel, sử dụng các phương pháp phân tích thông kê ( thống kê mô tả, thống kê so 

sánh), phương pháp phân tích SWOT. Sử dụng hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu làm cơ sở phân 

tích, đánh giá, so sánh các đối tượng nghiên cứu." 

7.  Đại học Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

lúa gạo của hộ nông dân tại xã 

Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

Bùi Đắc Lực Giang 

Hương 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của hộ 

nông dân trên địa bàn xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn nghiên cứu trong 

thời gian tới. Qua nghiên cứu cho thấy, năng suất bình quân ở vụ mùa thấp hơn vụ Đông 

Xuân do vụ mùa có điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn, sâu bệnh nhiều. Về tình hình tiêu 

thụ lúa gạo của các hộ điều tra ta thấy chỉ có 2 kênh tiêu thụ lúa gạo chính đó là bán trực 
tiếp cho người tiêu dùng và bán cho các lái buôn. Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và 

tiêu thụ lúa gạo gồm 2 nhóm yếu tố chính là nhóm yếu tố tác động tới phát triển sản xuất 

lúa và nhóm yếu tố ảnh hưởng tới tiêu thụ lúa gạo. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng 

lực cho nông dân, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất, giải pháp về 

giống, giải pháp về tiêu thụ sản phẩm, giải pháp về chính sách của nhà nước, địa phương 

nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở xã bền vững trong tương lai. 



8.  Đại học An ninh lương thực của hộ dân 

tộc H’Mông: So sánh giữa xã 

Phiêng Khoài, huyện Yên Châu 

và xã Hồng Ngài, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La. 

Sồng Thị Phúc Lê Thị 

Thanh  Loan 
An ninh lương thực là vấn đề nóng bỏng của toàn cầu hiện nay, đặc biệt với các dân tộc 

thiểu số ở miền núi – nơi thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tại nước 

ta, tuy là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới (6,4 triệu tấn năm 2021), song tại các dân 

tộc thiểu số miền núi vẫn còn 52,7% số hộ nghèo, trong đó nghèo lương thực của các DTTS 

dao động từ 20 đến 80% số hộ (Thời báo ngân hàng, 2021). Bên cạnh đó, DTTS chủ yếu 

tập trung sống tại các vùng miền núi khiến khả năng tiếp cận lương thực của họ chịu tác 

động lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh ngày càng khốc liệt, 

khó lường; quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Đề tài góp phần hệ 

thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về ANLT của hộ dân tộc thiểu số, Xem xét 
thực trạng và yếu tố ảnh hưởng tới ANLT của hộ dân tộc H'Mông tại 2 xã Phiêng Khoài - 

huyện Yên Châu và xã Hồng Ngài huyện Bắc Yên, qua đó đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo 

ANLT. 

9.  Đại học Nghiên cứu liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ rau VietGap của 

các nông hộ tại xã Đông Sang, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Phạm Tâm 

Tâm 
Dương Nam 

Hà 
"Đề tài“Hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP của các hộ nông dân 

trên địa bàn xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” nghiên cứu các vấn đề chủ yếu 

sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá tình hình sản xuất và hiệu quả kinh tế 

sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP của hộ nông dân trên địa bàn xã, phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau VietGAP từ đó đề xuất giải pháp 

để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Đề tài đã bàn luận những cơ sở lý luận gồm các khái niệm cơ bản về sản xuất và hiệu quả 

kinh tế trong sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP. Đề tài cũng đã hệ thống hóa những 

đặc điểm kinh tế kỹ thuật, vai trò của sản xuất rau an toàn. Những nội dung nghiên cứu hiệu 
quả kinh tế sản xuất rau an toàn để từ đó làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trong 

sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP. Về cơ sở thực tiễn, đề tài đề cập đến tình hình 

sản xuất rau an toàn trên thế giới và tại Việt Nam; các công trình có liên quan đến sản xuất 

rau an toàn từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã. 

Đề tài đã sử dụng phương pháp chọn điểm nghiên cứu, phương pháp thu thập số liệu thứ 

cấp và sơ cấp, phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu, phương pháp thống kê mô tả, 

phương pháp so sánh và phương pháp phân tích SWOT." 

10.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 

19 đến việc làm và thu nhập của 

các hộ gia đình ở xã Liên Mạc- 

huyện Mê Linh, Hà Nội 

Đỗ Văn Thái Nguyễn Thị  

Phương 
Nghiên cứu thực trạng về ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đến việc làm và thu nhập của 

các hộ gia đình trên địa bàn xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó 

đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng của các hộ về việc làm, cải thiện thu 

nhập cho hộ trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới 

11.  Đại học Thực trạng thu gom và xử lý rác 

thải trên địa bàn xã Sơn Vi, 

huyển Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

Phạm Thị 

Uyên 
Nguyễn Tất 

Thắng 
Đánh giá thực trạng và các yếu tố  ảnh hưởng đến thu gom và xử  lý rác  

thải sinh hoạt trên địa bàn xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác  thu gom và xử  lý rác thải sinh hoạt  
trên địa bàn xã trong thời gian tới 

12.  Đại học ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH 

TẾ NUÔI TÔM TRÊN CÁT Ở 

XÃ ĐA LỘC, HUYỆN HẬU 

LỘC, TÌNH THANH HÓA 

Vũ Nam Anh Trần Hương 

Giang 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn cũng như nghiên cứu thực trạng, các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình nuôi tôm trên cát, hiệu quả kinh tế mang lại, từ đó đề xuất giải pháp 

đẩy mạnh sản xuất cũng như tiêu thụ của xã Đa Lộc. 



13.  Đại học Phát triển làng nghề may da xã 

Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội. 

Lê Bá Toàn Nguyễn 

Mạnh Hiếu 
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độngphát triển 

làng nghề may da xã Kiêu kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;từ đó đề xuất một số giải 

pháp nhằm đẩy mạnh việc phát triển làng nghề chođịa phương. 

14.  Đại học Thực trạng và giải pháp phát 

triển nghề mộc truyền thống 

trên địa bàn xã Yên Bình, huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam Định 

Phạm Ngọc 

Hiền 
Trần Mạnh 

Hải 
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển nghề mộc truyền 

thống trên địa bàn xã Yên bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nghiên cứu sử dụng kết hợp 

dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Số liệu thứ cấp được thu thập thông qua các nguồn như sách, giáo 

trình, báo, tạp chí,... về thực trạng và các giải pháp phát triển nghề truyền thống, làng nghề 

truyền thống nói chung cũng như nghề mộc truyên thống nói riêng. Số liệu sơ cấp được thu 

thập thông qua khảo sát sử dụng bảng hỏi đối với 50 hộ và doanh nghiệp sản xuất và phát 

triển nghề mộc tryền thống trên địa bàn xã Yên Bình. Cùng với đó là các cán bộ xã có liên 
quan để nắm rõ được tình hình tổng quát cũng như định hướng trong tương lai. Số liệu thu 

thập được tổng hợp, phân tích sử dụng thông kê mô tả để đánh giá thực trạng sản xuất và 

phát triển nghề mộc truyền thống trên địa bàn xã Yên Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự 

quan trọng của nghề mộc truyền thống trong sụ phát triển kinh tế cũng như văn hoá xã hội 

của địa phương, nghề không trị đem lại giá trị kinh tế mà còn đem lại hiệu quả xã hội to 

lớn. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, sự phát triển của 

nghề mộc truyền thống như: Chi phí sản xuất kinh doanh, chất lượng của lao động, nhu cầu 

cả thị trường, cơ chế chính sách, kết cấu hạ tầng, trình độ kĩ thuật, vốn, yếu tố truyền thống 

và yếu tố khách quan là dịch bệnh.Từ đó nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm 

tối ưu hoá chi phí sản xuất kinh doanh, tăng chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy thị 

trường, cải thiện cơ chế chính sách, tăng cường cải tiến khoa học kĩ thuật,tăng cường vốn, 
cải thiện môi trường, vượt qua dịch bệnh để phát triển nghề mộc truyền thống trên địa bàn 

xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

15.  Đại học Ảnh hưởng của phát triển du 

lịch biển Hải Tiến đến đời số 

người dân xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Lê Ngọc 

Hướng 
Du lịch hiện nay được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong qúa 

trình phát triển của Việt Nam, hoạt động du lịch có mức tăng trưởng khá cao 

và ngày một đóng góp nhiều hơn trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự 

phát triển của ngành du lịch nói chung thì du lịch biển đã và đang có tốc độ 

phát triển mạnh mẽ và trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia có biển 

trong chiến lược phát triển du lịch. Hòa mình vào tinh thần chung của cả nước 

và thời đại, xã Hoằng Tiến đang từng bước khai thác thế mạnh tiềm năng mà 

tự nhiên ban tặng nơi đây, với đường bờ biển dài 1,2 km thiên nhiên hài hòa, 

chính quyền và địa phương không ngừng nỗ lực phấn đấu quy hoạch xây 

dựng khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến phát triển. Trong thời gian vừa qua, 

tình hình phát triển du lịch trên địa bàn xã Hoằng Tiến đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành quả đáng kể. Du lịch phát triển đã có 

những ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân địa phương và ảnh 

hưởng đến sự phát triển của toàn xã nói chung. Do đó tôi thực hiện đề tài: 

“Ảnh hưởng của phát triển du lịch biển Hải Tiến đến đời sống 

người dân xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”. 

Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu chính là: Nghiên cứu tình hình 



phát triển du lịch tại khu DLST biển Hải Tiến và sự ảnh hưởng của du lịch 

đến đời sống người dân ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch đi đôi với nâng cao 

đời sống người dân trên địa bàn nghiên cứu. Mục tiêu cụ thể của đề tài là: (1) 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch và ảnh hưởng của 

nó đến đời sống người dân; (2) Đánh giá thực trạng phát triển du lịch và ảnh 

hưởng của du lịch đến đời sống người dân tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa; (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm ảnh hưởng tiêuiv 

cực của phát triển du lịch góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn 
nghiên cứu. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại khu DLST 

biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đối tượng nghiên cứu 

chính là các hộ dân xung quanh khu du lịch Hải Tiến, ban quản lý khu du lịch, 

khách du lịch. Nghiên cứu tình hình phát triển du lịch biển Hải Tiến và ảnh 

hưởng của nó đến đời sống người dân địa phương, từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm giảm ảnh hưởng tiêu cực của phát triển du lịch biển Hải Tiến đi đôi với 

nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. 

Thông qua cơ sở lý luận và thực tiễn, để thực hiện được mục tiêu 

nghiên cứu trên, nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp trọn 

điểm nghiên cứu, phương pháp thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp; phương 
pháp xử lý và tổng hợp số liệu; phương pháp phân tích số liệu đồng thời đưa 

ra một số chỉ tiêu sử dụng trong đề tài: số lượt khách, thu nhập, chi tiêu của 

hộ, lao động việc làm của hộ… 

Hơn 4 năm chính thức đi vào hoạt động, khu DLST biển Hải Tiến đã 

từng bước khẳng định vị trí mình trong lòng du khách, với hơn 400ha tổng 

diện tích quy hoạch khu DLST biển Hải Tiến đã thu về cho địa phương hơn 

522 tỷ đồng từ nguồn phát triển du lịch, bên cạnh đó là lượng khách du lịch 

tăng nhanh qua các năm, năm 2015 khoảng hơn 250.000 lượt khách so với 

cùng kỳ 2012 khoảng 50.000 lượt khách. Hiện nay với nỗ lực của cấp ủy, 

chính quyền địa phương và tâm huyết của các nhà đầu tư, Khu Du lịch sinh 

thái biển Hải Tiến đã có nhiều hạng mục hạ tầng, dịch vụ như: Dịch vụ vui 

chơi, giải trí, dịch vụ ẩm thực, dịch vụ nghỉ dưỡng, dịch vụ tham quan danh 
lam thắng cảnh… Từ tình hình phát triển du lịch tại xã Hoằng Tiến tôi nhận 

thấy du lịch có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân nơi đây. Du lịch 

ảnh hưởng đến cơ cấu nghề nghiệp, đến tình hình lao động việc làm của hộ, 

ảnh hưởng đến thu nhập, tài sản của hộ, ảnh hưởng điều kiện sống, các vấn đềv 

xã hội… du lịch phát triển đời sống người dân nơi đây cũng được cải thiện rõ 

rệt. Bên cạnh những mặt tích cực thì việc phát triển du lịch cũng gây ra không 

ít tác động đối với con người và môi trường như: vứt rác bừa bãi, nguồn nước 

bị ảnh hưởng, ô nhiễm tiếng ồn, làm nhiễu loạn sinh thái vốn có, đời sống con 



người được nâng cao cũng kéo theo sự nảy sinh các tệ nạ xã hội như trộm cắp, 

mại dâm, nghiện ngập… 

Thông qua đó, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách 

thức về phát triển du lịch tại xã Hoằng Tiến để đưa ra các giải pháp phù hợp 

cho sự phát triển du lịch và sự ảnh hưởng của du lịch tới nâng cao đời sống 

người dân. 

16.  Đại học Tác động của đại dịch COVID-

19 tới người lao động sản xuất 

nhựa tại khu công nghiệp 

Khắc Niệm, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Phạm Thanh 

Lan 
Mục tiêu của đề tài là: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của đại 

dịch COVID-19 đến đời sống, việc làm của người lao động sản xuất nhựa; Phân tích thực 

trạng đời sống, việc làm của người lao động sản xuất nhựa tại khu công nghiệp Khắc Niệm 

dưới tác động của đại dịch COVID-19; Phân tích các biện pháp ứng phó với COVID-19 của 
người lao động sản xuất nhựa và các bên liên quan tại khu công nghiệp Khắc Niệm, thành 

phố Bắc Ninh; Đề xuất giải pháp tăng cường ứng phó với COVID-19 nhằm đảm bảo đời 

sống, việc làm của người lao động sản xuất nhựa tại khu công nghiệp Khắc Niệm trong thời 

gian tới. 

Đại dịch covid đã khiến các doanh nghiệp sản xuất nhựa không thể hoạt động bình thường, 

họ không có đơn hàng mới nên các doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân sự cũng như giờ 

làm để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Tại KCN khắc Niệm theo điều tra thực tế có 

đến 68,6% NLĐ bị giảm hoàn toàn giờ làm. Đa số NLĐ chỉ còn mức lương cơ bản từ 4 – 6 

triệu đồng, hoặc ít hơn. Người lao động phải cắt giảm chi tiêu, có đến 40% NLĐ có nhu cầu 

đi lại giảm chi tiêu cho y tế tăng lên 17,1%. Đại dịch cũng khiến tinh thần của họ sa sút, dễ 

căng thẳng  
Về giải pháp ứng phó, NLĐ tại KCN Khắc Niệm được hỗ trợ nếu bị ngưng việc làm tại các 

công ty, nhà xưởng. Và nếu NLĐ hoặc con em họ bị mắc covid sẽ được doanh nghiệp và 

chính quyền hộ trợ từ ngân sách nhà nước.  

17.  Đại học Tác động của dịch bệnh Covid 

19 tới lao động tự do trên địa 

bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Lê Minh 

Quang 
Đồng Thanh 

Mai 
Qua khảo sát 70lao động tự do ở xã Đa Tốn. Tỉ lệ người lao động đăng kí hộ khẩu ở người 

lao động tự do có 81% đăng kí tạm trú dài hạn và 19% người lao động tự do đăng kí ngắn 

hạn. Người lao động tự do làm việc và sinh sống, trong thời gia sinh sống tại xã người lao 

động tự do có những thuận lợi và khó khăn về công việc cũng như mức sống tại địa 

phương. Các tác động của dịch bệnh Covid-19 tới việc làm, thu nhập, chi tiêu, sức khỏe, 

tinh thần và mối quan hệ gia đình của người lao động tự do. 

NLĐ tự do cần linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm việc làm và thu nhập, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối với chính quyền địa phương 

cần có những giải pháp để giải quyết việc làm cho NLĐ trong tình hình dịch bệnh, tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh tới người dân địa phương. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các 
gói hỗ trợ mà Chính phủ chỉ đạo như gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ, bảo hiểm thất nghiệp,... Đối 

với Nhà nước tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng để nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-

19, tiếp tục thực hiện mở rộng đối tượng thụ hưởng các gói hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp 

trong điều kiện dịch bệnh, nghiên cứu để khôi phục lại nền kinh tế đất nước 

18.  Đại học THỰC TRẠNG QUẢN LÝ 

RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI 

Bùi Thành 

Nam 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng 



THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, 

HUYỆN GIA LÂM, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn 

trong thời gian tới 

19.  Đại học Tác động của dịch bệnh Covid 

19 tới lao động di cư trên địa 

bàn Phường Nam Sơn, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Hữu 

Dương 
Đồng Thanh 

Mai 
Mục tiêu chính của nghiên cứu đề tài là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 tới lao động di cư. Phân tích đánh giá thực trạng ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 đến lao động di cư trên địa bàn phường Nam Sơn, Thành Phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế 

những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới lao động di cư trên địa bàn phường 

Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. 

20.  Đại học Phát triển sản xuất cam sành 

theo quy trình VietGap trên địa 
bàn xã Yên Lâm, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị 

Huyền Trang 
Trần Thế 

Cường 
"Trên cơ sở đánh giá sản thực trạng phát triển sản xuất cam Sành theoquy trình VietGAP 

trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh TuyênQuang; Từ đó đề xuất một số định 
hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triểnsản xuất cam Sành theo quy trình vietGAP tại 

địa phương trong thời gian tới." 

21.  Đại học Nâng cao trình độ và tăng thu 

nhập cho người lao động của 

Công ty cổ phần thực phẩm Á 

Châu 

Hồ Chí Dũng Lê Khắc Bộ Đánh giá thực trạng sử dụng lao động, trình độ lao động, phân phối thu nhập cho người lao 

động của Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến trình độ 

lao động và tăng thu nhập của người lao động trong công ty; từ đó có cơ sở đề xuất giải 

pháp nâng cao trình độ và tăng thu nhập cho người lao động của Công ty 

22.  Đại học Hoàn thiện công tác quản lý dự 

án tại Công ty TNHH Khánh 

Thành, Hưng Yên 

Nguyễn Thị 

Duyên 
Trần Nguyên  

Thành 
nghiên cứu đề tài nhằm đạt các mục tiêu: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn 

về quản lý dự án tại doanh nghiệp xâ dựng; Đánh giá thực trạng quản lý dự án các công 

trình đã trúng thầu tại công ty Khánh Thành; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng công tác quan 

lý dự án của công ty Khánh Thành HY; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý dự án các công trình cảu Công ty trong thời gian tới. Để làm rõ mục tiêu nghiên 

cứu, tôi đã thực hiện những cuộc phỏng vấn với người nhân viên, nhà thầu phụ và những 

người có vai trò quan trọng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thu thập số liệu qua sách 
báo, tạp chí, giáo trình, bài giảng các môn học liên quan, các thông tin cập nhật trên 

internet,… Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Kết quả của công tác quản lý dự án đem lại lợi 

nhuận, hiệu quả kinh doanh cho công ty (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý án 

tại Công ty TNHH Khánh Thành Hưng Yên: -khó khăn về thời tiết diễn biến những năm 

gần đây thất thường, môi trường chính trị pháp luật chưa hoàn thiện còn tồn tại vướng mắc, 

môi trường kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, môi trường văn hóa- xã hội thay 

đổi theo tình hình kinh tế xã hội; sự phối hợp giữa các bộ phân chưa được tốt, máy móc 

thiết bị chưa được đầy đủ, vẫn còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, tình hình tài chính 

doanh nghiệp gặp khó khăn. (3) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại Công 

ty TNHH Khánh Thành, Hưng Yên: nâng cao chất lượng nguồn lực, cải tổ lại cơ cấu bộ 

máy tổ chức của Công ty, nâng cao hệ thống thiết bị, cải thiện môi trường làm việc của 

nhân viên. 

23.  Đại học Quản lý rủi ro trong chăn nuôi 
lơṇ thiṭ xã Nghiã Phú, huyện 

Nghiã Hưng, tin̉h Nam Điṇh 

Trần Thị 
Duyên 

Trần Hương 
Giang 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý 
rủi ro trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý rủi ro 

trong chăn nuôi lợn của các hộ nông dân ở địa bàn nghiên cứu thời gian tới. 



24.  Đại học Thực trạng tiếp cận và sử dụng 

vốn vay từ quỹ tín dụng nhân 

dân của hộ nông dân tại xã 

Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Vũ Thị Cẩm 

Ly 
Bùi Thị 

Khánh Hòa 
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiếp cận và sử dụng vốn của hộ nông dân.  

Đánh giá thực trạng tiếp cận và sử dụng vốn từ QTDND của hộ nông dân trên địa bàn xã 

Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và sử dụng vốn vay từ QTDND của 

hộ nông dân ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và kết quả sử dụng vốn vay 

của hộ nông dân góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân ở địa phương. 

25.  Đại học Đánh giá hiệu quả kinh tế trong 

sản xuất dưa chuột của hộ nông 

dân trên địa bàn xã An Bình, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh 

Khúc Huyền 

My 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Đề tài được thực hiện và tiến hành với mục tiêu chính là: Đánh giá hiệu quả kinh tế trong 

sản xuất dưa chuột của hộ nông dân trên địa bàn xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất dưa chuột cho hộ nông 
dân trong thời gian tới. Số liệu thứ cấp được thu thập thông qua các tài liệu đã được công 

bố trên các sách, báo, tạp chí, internet, thư viện, các số liệu trong và ngoài nước, các báo 

cáo từ các phòng ban của xã An Bình, báo cáo khoa học, luận án, sách kỹ thuật. Số liệu sơ 

cấp được thu thập từ nguồn điều tra 60 hộ nông dân bằng bảng câu hỏi được lập sẵn theo 

quy mô diện tích khác nhau: lớn hơn 4 sào, 2-4 sào, nhỏ hơn 2 sào, các hộ điều tra phần lớn 

thuộc hộ thuần nông là chủ yếu, tham gia lao động có cả nam và nữ, kinh nghiệm trồng dưa 

chuột trên 3 năm. Các hộ được điều tra ngẫu nhiên tại 2 thôn Yên Ngô và Ngo Giữa. Về đất 

đai, diện tích đất nông nghiệp, từ 3-7 sào chiếm tỷ trọng lớn nhất (46,66%), diện tích trồng 

dưa chuột, từ 2-4 sào chiếm tỷ trọng lớn nhất (53,33%), phương thức sở hữu đất, đất chủ sở 

hữu chiếm số lượng lớn là 71,67%, còn lại là đất đi thuê. Về nguồn lực lao động, bình quân 

lao động trồng dưa chuột, trên 4 sào sẽ cần bình quân là 2,6 lao động, 2-4 sào cần 2,2 lao 
động và dưới 2 sào cần 1,3 lao động. Lao động trồng dưa chuột phần lớn là lao động gia 

đình, không cần phải thuê thêm lao động ngoài và việc sản xuất chủ yếu là từ kinh nghiệm 

tích lũy được. Về nguồn vốn, 75 % vốn của hộ là vốn tự có, 25 % là đi vay để sản xuất, các 

hộ trồng trên 4 sào dưa chuột có nhu cầu vay vốn thì khoản tiền vay bình quân của 1 hộ là 

3,6 triệu đồng, các hộ có quy mô nhỏ, dưới 2 sào dưa chuột thì chỉ cần vay bình quân 1,3 

triệu đồng. Về trang thiết bị máy móc khá đầy đủ tuy nhiên vẫn còn thô sơ, lạc hậu. 

            + Kết quả sản xuất thu được: sản xuất dưa chuột bình quân thu được năng suất trên 

3 tấn 1 sào, giá bán trung bình khoảng 7000 đồng/kg. 

            + Hiệu quả sản xuất dưa chuột: Đem lại nguồn thu nhập lớn cho các hộ nông dân xã 

An Bình, đồng thời tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các 

hộ dân, về vấn đề môi trường đã ngày càng được cải thiện do việc trồng dưa chuột đã phần 

lớn hạn chế được lượng phân bón và thuốc trừ sâu thải ra môi trường. 
(2) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất dưa chuột của hộ là: điều kiện tự 

nhiên, nguồn lực sản xuất, thị trường yếu tố đầu ra và đầu vào, kết cấu hạ tầng, chính sách 

hỗ trợ. 

(3) Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế là: hoàn thiện quy hoạch và bố trí sản xuất, giải 

pháp về nâng cao kỹ thuật sản xuất dưa chuột như giải pháp về giống, giải pháp áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất dưa chuột, giải pháp về khuyến nông, về vốn, bình 

ổn giá vật vư nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, mở rộng thị trường tiêu thụ, 



các chính sách hỗ trợ và khuyến khích sản xuất dưa chuột. 

  

26.  Đại học Phân tích sinh kế của các hộ 
nông dân tại xã Nghĩa Dân, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

Trần Thị 
Nguyệt 

Trần Thế 
Cường 

"Phân tích sinh kế của hộ nông dân xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tin̉h 
Hưng Yên, và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ nông dân từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của hộ nông dân theo hướng bền vững." 

27.  Đại học Đánh giá hiệu quả kinh tế trong 

sản xuất thuốc lào nguyên liệu 

của các hộ nông dân tại xã Vinh 

Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng 

Phạm Thị 

Minh Phương 
Nguyễn Thị 

Thiêm 
Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất thuốc lào nguyên liệu của các hộ nông dân tại xã 

Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng từ đó đề xuất những giải pháp nâng 

cao hiệu quả sản xuất thuốc lào tại xã Vinh Quang trong thời gian tới 

28.  Đại học Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty cồ phần 

Kiên Hà 

Vũ Thị Thanh Bùi Văn 

Quang 
"Trong nền kinh tế thị trường có nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt là trong thời kì 

dịch covid, nền kinh tế tài chính toàn cầu nói chung và nền kinh tế tài chính Việt Nam nói 

riêng đã và đang chịu ảnh hưởng rất lớn. Các doanh nghiệp phải đối mặt với việc phải đóng 

cửa. Để trụ lại trên thị trường, các doanh nghiệp phải biết làm mới bản thân, tạo cho mình 

một vị thế nhất định, một thương hiệu trên thị trường. Để đưa ra được những chiến lược 
hiệu quả cho các dự án kinh doanh sắp tới, doanh nghiệp phải đánh giá hiệu quả kinh doanh 

thông qua các chỉ số báo cáo tài chính. Để hiệu quả kinh doanh cao, doanh nghiệp phải xác 

định được phương hướng, mục tiêu, phương pháp, cách thức sản xuất kinh doanh, … và từ 

kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ giúp doanh nghiệp tự đánh giá để tìm ra được những 

điểm mạnh, điểm yếu, các nhân tố tác động để từ đó có những biện pháp nhằm phát huy các 

yếu tốt tích cực, làm hạn chế các nhân tố tác nhân tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh 

doanh. Vì vậy, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết và quan 

trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Đồng thời, qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh giúp cho doanh nghiệp tìm ra các biện pháp thiết thực có hiệu quả nhằm sử dụng một 

cách tốt nhất các nguồn lực, lao động, các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, …. 

Để có thể kiểm soát được sự tăng giảm của doanh thu, chi phí, lợi nhuận thì việc phân tích 

hoạt động sản xuất kinh doanh là vô cùng cần thiết. Qua việc phân tích, ta có thể thấy rõ 
được các kết quả mà công ty cổ phần đạt được như: tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty ngày càng có hiệu quả và đáng khích lệ, tình hình doanh thu là tương đối tốt, sử 

dụng vốn chủ sở hữu một cách khôn ngoan và hiệu quả, khẳng định được vị thế trên thương 

trường,… Bên cạnh những kết quả nêu trên, ta còn thấy được những khó khăn mà công ty 

gặp phải như: sự cạnh tranh về giá cả, hoạt động marketing chưa thực sự tốt,… 

Do phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là khâu trong trọng không thể bỏ qua nên tôi 

quyết định chọn đề tài: “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Kiên 

Hà”. 

" 

29.  Đại học Nhu cầu mua thực phẩm trực 

tuyến của người tiêu dùng tại 

siêu thị Big C Mê Linh, Hà Nội 

Nguyễn Thu 

Thảo 
Nguyễn Thị 

Thiêm 
Đánh giá thực trạng nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến của người tiêu dùng tại siêu thị Big 

C Mê Linh, Hà Nội trong bối cảnh Covid-19 từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến của siêu thị Big C Mê Linh, Hà Nội 



trong bối cảnh Covid-19 

30.  Đại học PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ 

TIÊU THỤ ỚT TẠI XÃ ĐỊNH 

TÂN, HUYỆN YÊN ĐỊNH, 

TỈNH THANH HÓA 

Phạm Thị Thu 

Trang 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ ớt của các các nông dân trên 

địa bàn xã Định Tân trong những năm qua, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm 

phát triển sản xuất và tiêu thụ ớt trên địa bàn xã Định Tân, huyện Yên Định trong thới gian 

tới. 

31.  Đại học Tình hình thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông 

thôn mới nâng cao trên địa bàn 

xã Yên Phương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Thắm 
Đỗ Thị  Diệp Đánh giá việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên 

địa bàn xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao tại địa phương trong thời gian tới. 

32.  Đại học Đánh giá kết quả và hiệu quả 

sản xuất kinh doanh tại Công ty 
Cổ phần Phân bón Sơn Trang 

Phạm Thị 

Hiền 
Lê Thị Long 

Vỹ 
"Đề tài “Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần phân bón 

Sơn Trang” được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá kết quả và hiệu quả của công ty qua 3 
năm 2018-2020. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản 

xuất kinh doanh phân bón, góp phần đẩy mạnh ngành phân bón Việt Nam đi xa hơn nữa. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, tôi sử dụng các phương pháp sau: thu thập thông tin thứ cấp 

thông qua các báo cáo hàng năm của công ty .Thu thập thông tin sơ cấp qua phương pháp 

điều tra các cán bộ, lãnh đạo, các hợp tác xã, hộ nông dân và các Đại lý cửa hàng. 

Qua nghiên cứu ta thấy kết quả đã đạt được của công ty là doanh nghiệp công ty xuất nhập 

khẩu lớn về mặt hàng phân bón,có mở rộng mạng lưới khách hàng, đồng thời đẩy mạnh bán 

hàng, có những gói ưu đãi dành riêng cho khách hàng tạo thu hút hiệu quả. Đội ngũ nhân 

viên chuyên nghiệp, sản phẩm phân bón mang thương hiệu riêng của Công ty. Tỷ suất lợi 

nhuận /vốn năm 2018 đạt 2,62 lần đến năm 2020 tăng lên nhưng nhìn chung vẫn còn thấp. 

Tỷ suất lợi nhuân /chi phí năm 2018 đạt 2,13 lần đến năm 2019  tăng lên 0,32 lần. Chi phí 
bỏ ra nhiều nhưng lợi nhuận thu lại ít. Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu có sự biến động tăng 

giảm giữa các năm. Đặc biệt vào năm 2020 tỷ suất lợi nhuận trong doanh thu đi xuống. Tỷ 

suất chi phí / doanh thu tăng không đồng đều. Vốn đi vay của công ty chiếm tỷ lệ rất cao, vì 

vậy công ty sẽ gặp rất nhiều rủi ro.  

Bên cạnh đó là một số  yếu tố ảnh hưởng  đến kết quả và hiệu quả sản xuất phân bón bao 

gồm: Chính sách, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đối thủ cạnh tranh, trang thiết bị và 

vốn.  

Qua nghiên cứu những thuận lợi, khó khăn của công ty, chúng tôi đề xuất những giải pháp 

nhằm giúp công ty giải quyết những khó khăn trên." 

33.  Đại học Phát triển nghề đánh bắt hải sản 

tại phường Nghi Thuỷ, thị xã 

Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

Đặng Thành 

An Na 
Trần Đình  

Thao 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng nghề đánh bắt hải sản tại phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, 

tỉnh Nghệ An, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển nghề đánh bắt 

tại địa bàn nghiên cứu 

34.  Đại học Các yếu tố ảnh hướng đến mức 

sẵn lòng chi trả đối với sản 
phẩm muối biển nhạt Royal của 

Công ty Cổ phần muối và 

Thương mại Nam Định 

Lê Thị Ngà Nguyễn Anh 

Đức 
"Mục tiêu cụ thể: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận thực tiễn về mức sẵn lòng chi trả của 

người tiêu dùng đối với sản phẩm muối biển nhạt Royal của Công ty Cổ phần muối và 
Thương mại Nam Định; Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm muối biển nhạt Royal của 

Công ty cổ phẩn muối và Thương Mại Nam Định; Phân tích các yếu tố ảnh hướng đến mức 

sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng với sản phẩm muối biển nhạt Royal của Công ty Cổ 



phần muối và Thương mại Nam Định; Đề xuất các kiến nghị nhằm tăng cường tiêu thụ sản 

phẩm muối biển nhạt Royal của Công ty Cổ phần muối và Thương mại Nam Định.Thực 

trạng sử dụng muối biển của người tiêu dùng: đa số người tiêu dùng đều là những người 

trong độ tuổi trung niên và trong độ tuổi lao động. Đối tượng trả lời phỏng vấn phiếu khảo 

sát của đề tài nghiên cứu đa số là những người tiêu dùng nữ giới, vì họ là những người 

thường xuyên mua sắm, đi chợ hơn những người tiêu dùng là nam giới. Phần lớn người tiêu 

dùng có biết đến hoặc đang sử dụng loại muối biển và sản phẩm muối biển trên thị trường 

phổ biển là muối biển nhạt Royal. Lý do không biết hoặc không sử dụng sản phẩm muối 

biển đa số vì có những sản phẩm thay thế khác. Người tiêu dùng hài lòng với sản phẩm 
muối biển hiện đang sử dụng và yếu tố chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất trong việc 

mua sản phẩm muối biển.Các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả đối với sản phẩm 

muối biển nhạt Royal của Công ty Cổ phần muối và Thương mại Nam Định: Yếu tố thuộc 

về đặc điểm của người tiêu dùng; Yếu tố thuộc về hành vi mua sắm; Yếu tố thuộc về nhận 

thức của người tiêu dùng về sản phẩm.Giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp có phương án 

tiêu dùng, tiêu thụ và mức chi trả hợp lý cho sản phẩm muối biển nhạt Royal của Công ty 

Cổ phần muối và Thương mại Nam Định: Tăng cường hoạt động sản xuất muối của diêm 

dân; Giải pháp về chính sách; Mở rộng nội dung nghiên cứu thị trường; Phương thức bán và 

thanh toán; Tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện lực lượng bán hàng" 

35.  Đại học Nhận thức của người tiêu dùng 

về sản phẩm gạo Tám xoan bao 

tử hữu cơ 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
Nguyễn Anh 

Đức 
"Hiện nay, sản xuất thực phẩm hữu cơ đang trở lên quan trọng và phổ biến ở các nước phát 

triển và các nước đang phát triển. Sản phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ của HTX dịch vụ 

Nông nghiệp Toàn Thắng là một trong những sản phẩm được xây dựng thương hiệu, chứng 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được giới thiệu, trưng bày tại các hội chợ. Thế nhưng nhận 

thức của người tiêu dùng về sản phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ vẫn chưa đầy đủ hoặc 

không hề biết đến sản phẩm gạo Tám xoan bao tử.  

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm gạo Tám xoan 

bao tử hữu cơ và các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm đó. 

Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm gạo 

Tám xoan bao tử hữu cơ. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về nhận thức của người tiêu dùng về các sản phẩm gạo hữu cơ. Đối tượng khảo sát của 

đề tài là người tiêu dùng sản phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ ở Hà Nội và Nam Định. 

Nghiên cứu đã hệ thống cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về nhận thức của người tiêu dùng 

về sản phẩm gạo hữu cơ. 

Trong nghiên cứu này, đề tài sử dụng linh hoạt giữa số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp để đưa 
ra phân tích, nhận định. Trong đó, số liệu thứ cấp được thu thập từ các công trình nghiên 

cứu của các tác giả đi trước nghiên cứu về nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm hữu 

cơ, sản phẩm gạo hữu cơ, những bài báo, văn bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Số 

liệu sơ cấp được thu thập từ điều tra khảo sát bằng bảng hỏi online qua phương pháp chọn 

mẫu thuận tiện thu thập được 160 phiếu trả lời hợp lệ của người tiêu dùng ở Nam Định và 

Hà Nội tiêu dùng sản phẩm gạo Tám đặc sản. Phương pháp thống kê để phân tích thực 

trạng nhận thức của người tiêu dùng kết hợp việc sử dụng mô hình logit thứ bậc để phân 



tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng. 

Qua đánh giá thực trạng nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm gạo Tám xoan bao tử 

hữu cơ cho thấy nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ 

tương đối thấp. Số lượng người tiêu dùng có nhận thức đầy đủ về sản phẩm gạo Tám xoan 

bao tử hữu cơ chiếm khoảng 11% trong khi đó số lượng người tiêu dùng có nhận thức 

không đầy đủ về sản phẩm chiếm khoảng 42%. Còn khoảng 47% là người tiêu dùng không 

biết hoặc sử dụng đến sản phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ 

ra rằng các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm gạo Tám 

xoan bao tử hữu cơ, bao gồm: an toàn sức khỏe và bao bì, nhãn hiệu của sản phẩm. Trong 
nghiên cứu này, các yếu tố như là giới tính, trình độ học vấn, nơi sinh sống, mức chi tiêu 

bình quân cho thực phẩm không có ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về sản 

phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ. Từ nghiên cứu này, đề tài đề xuất những giải pháp 

nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ: 

(1) Giải pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận 

thức của người tiêu dùng; (2) Giải pháp phát triển sản phẩm gạo Tám xoan bao tử hữu cơ 

" 

36.  Đại học Tình hình tiêu thụ cây giống của 

Công ty cổ phần Chanh leo 

Nafoods 

Trần Phương 

Nam 
Đỗ Thị Nhài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: (1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về 

hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; (2) Đánh giá thực trạng tiêu thụ cây giống 

của Công ty CP chanh leo Nafoods; (3) Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến tình hình tiêu 

thụ cây giống của Công ty CP chanh leo Nafoods; (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy 

mạnh hoạt động tiêu thụ cây giống của Công ty CP chanh leo. Đề tài điều tra, gọi điện thoại 
phỏng vấn 28 ngừời tiêu dùng, 4 nhà phân phối cùng với 25 đại lý ở 2 khu vực Tây Bắc và 

Tây Nguyên, các phòng Kinh doanh, Kế toán tài chính và phòng Hành chính nhân sự. Các 

số liệu thu thập đƣợc tổng hợp xử lý bằng các phương pháp phân tích, phương pháp so 

sánh, thống kê mô tả. Kết quả của quá trình nghiên cứu cho thấy: Về thực trạng tổ chức 

mạng lứới kênh phân phối, công ty sử dụng 3 kênh phân phối. Tổng sản lượng tiêu thụ cây 

giống chanh leo thông qua hệ thống kênh phân phối có sự biến động qua các năm. Bình 

quân sản lượng tiêu thụ cây giống qua 3 năm giảm 6,28%. Bên cạnh đó, công tác nghiên 

cứu thị trường luôn được phòng kinh doanh chú trọng và quan tâm cùng với 3 chiến luợc 

tiêu thụ sản phẩm trong dài hạn mà công ty đề ra bao gồm đề cao chất luợng sản phẩm, đa 

dạng hóa sản phẩm và chăm sóc khách hàng sau khi bán. Tuy nhiên vẫn còn đó những tồn 

tại ảnh hƣởng tới công tác tiêu thụ cây giống bao gồm những phản ánh của khách hàng về 

chất luợng cây giống chưa tốt như năng suất thấp, tỷ lệ kháng bệnh thấp. Qua đó nghiên 
cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ cây giống của công ty bao gồm: (1) 

Cần hoàn thiện hơn nữa các chính sách về sản phẩm nhƣ nâng cao chất lượng sản phẩm 

cũng như đa dạng hóa sản phẩm; (2) Cần khắc phục biện pháp làm nhái sản phẩm của công 

ty bằng cách gắn tem có chữa mã QR Code trên mỗi cây giống; (3) Cần có kế hoạch ứng 

phó, tăng ca sản xuất và quản lý thời gian giao hàng một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu về 

cây trông cho ngƣời nông dân trong tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp; (4) Đẩy 

mạnh hoạt động quảng cáo, marketing để giớithiệu sản phẩm tới khách hàng; (5) Nghiên 



cứu và tìm hiểu thật kỹ các đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch cho công ty; (6) Giữ vững thị 

trƣờng đang có từ đó mở rộng và phát triển ra những thị trường mới, có nhiều tiềm năng. 

37.  Đại học Đánh giá hiệu quả kinh tế trong 

chăn nuôi lợn thịt của các hộ 

nông dân trên địa bàn xã Thi 

Sơn,  huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

Đinh Hồng 

Nhung 
Thái Thị 

Nhung 
Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện sản xuất của các hộ trong xã tôi tiến hành điều tra theo quy 

mô hộ chăn nuôi lợn thịt. Tổng số hộ điều tra là 60 trong đó hộ quy mô lớn là 6, hộ quy mô 

vừa là 7, hộ quy mô nhỏ là 47. 

 Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở các hộ điều tra theo quy mô chăn nuôi: Trung bình 

chung ở các nhóm hộ tính bình quân cho 100 kg thịt hơi xuất chuồng tạo ra 4671 nghìn 

đồng giá trị sản xuất (GO), 2021 nghìn đồng giá trị gia tăng (VA), 1495 nghìn đồng thu 

nhập hỗn hợp (MI) và lợi nhuận (Pr) thu được là 1745 nghìn đồng. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt: tuổi của chủ hộ, quy mô 
và cơ cấu đàn lợn thịt của nông hộ, giống, kỹ thuật chăm sóc, thú y phòng bệnh, vốn, thức 

ăn, thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng của các nghề phụ.  

Một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt. 

38.  Đại học Thực trạng phát triển nông 

nghiệp tuần hoàn trong một số 

doanh nghiệp ở Việt Nam 

Đào Tuyết 

Nhung 
Nguyễn Thị 

Minh  Hiền 
Mục tiêu của đề tài nhằm 1) Hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nông 

nghiệp tuần hoàn; 2) Đánh giá thực trạng ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn ở 3 doanh 

nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; 3) Phân tích một số thuận lợi và khó khăn trong áp dụng 

nông nghiệp tuần hoàn tại các doanh nghiệp này và 4) Đề xuất định hướng và giải pháp 

phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở các doanh nghiệp. Đề tài đã sử dụng các công bố có liên 

quan tới nông nghiệp tuần hoàn và thông tin thứ cấp của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng nông nghiệp tuần hoàn đã từng bước được áp dụng tại một số doanh 

nghiệp nông nghiệp và có các kết quả bước đầu. Mặc dù có nhiều thuận lợi tuy nhiên cũng 

còn có nhiều khó khăn, thách thức trong việc ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn. Trong thời 
gian tới các doanh nghiệp cần phải i) xây dựng chiến lược phát triển bền vững, ii) có giải 

pháp thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển hệ thống tái chế, iii) có giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực, iv) đầu tư công nghệ phù hợp, v) nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm 

xã hội cho cán bộ quản lý lãnh đạo và người lao động, vi) phát triển thị trường cho sản 

phẩm an toàn và vii) tăng cường quan hệ đối tác và liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã 

và nông hộ. 

39.  Đại học “Quản lý chất thải rắn nông 

nghiệp trên địa bàn 

xã Xuân Minh, huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh Thanh Hóa” 

Hà Thị Oanh Nguyễn Văn 

Song 
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng quản lý CTR nông nghiệp 

để đề xuất các giải pháp nhằm góp phần quản lý hiệu quả CTR nông nghiệp tại xã Xuân 

Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

40.  Đại học Phát triển sản xuất chè của các 

hộ nông dân tại xã Sơn Hùng, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

Hoàng Nhật 

Linh 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thương 

Nghiên cứu nhằm mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất 

chè của các hộ nông dân; Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân 

trên địa bàn xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn xã; và Đề xuất các giải pháp 
nhằm phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn xã Sơn Hùng trong thời gian 

tới. 

Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất chè trên địa bàn xã Sơn Hùng được đề xuất bao gồm 

các giải pháp về giống, kỹ thuật trồng trọt, vốn, quản lý, chính sách, thị trường và tăng 



cường hoạt động khuyến nông. 

41.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch Covid 

19 tới người lao động ngành sản 

xuất linh kiện điện tử tại khu 

công nghiệp Sài Đồng B, thành 

phố Hà Nội 

Nguyễn Việt 

Hoàng 
Nguyễn Hữu 

Giáp 
Đại dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng cực lớn tới đời sống của người lao động trong hầu hết 

tất cả mọi ngành nghề, đặc biệt trong đó phải kể đến ngành sản xuất linh kiện điện tử. Việc 

hạn chế người dân đi lại khi không cần thiết, nghiêm cấm tụ tập đông người, hạn chế nhập 

cảnh đối với những người từ nước ngoài đến và thậm chí cách ly toàn xã hội… đã dẫn đến 

việc tiêu dùng của mọi người ở Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung bị giảm sút một 

cách đáng kể. Chính vì lí do đó mà việc sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ đã bị chậm 

lại cũng như sụt giảm. Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 và càng ngày càng có 

nhiều biến thể nguy hiểm hơn thì tác động của nó đối với đời sống kinh tế-xã hội đặc biệt là 

đến việc làm của người lao động sẽ ngày một gia tăng.Hiện nay tại thành phố Hà Nội dịch 
covid-19 ngày càng khó kiểm soát vì Hà Nội chính là đầu não kinh tế của toàn bộ nước Việt 

Nam, có rất nhiều người từ các tỉnh thành khác đến sinh sống và làm việc vậy nên lượng 

lớn người lao động ở đây đều bị ảnh hưởng ít nhiều bởi covid-19, chính vì những tác động 

đó của dịch covid-19 mà em quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài “ Ảnh hưởng của đại 

dịch covid-19 tới người lao động tại khu công nghiệp Sài Đồng B, thành phố Hà Nội” nhằm 

phân tích những tác động của dịch bệnh covid-19 tới người lao động ngành sản xuất linh 

kiện điện tử tại khu công nghiệp Sài Đồng B, thành phố Hà Nội. Từ đó có những giải pháp 

phù hợp nhằm ứng phó trước tác động của đại dịch covid-19 trong thời gian tới của khu 

công nghiệp.Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, trong để tài đã sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau: điều tra phỏng vấn 60 người lao động và 10 quản lý doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp Sài Đồng B,thành phố Hà Nội, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp 
phân tích so sánh, phương pháp thiết kế thang đo.Bên cạnh đó đại dịch covid-19 còn gây 

những tác động xấu ảnh hưởng lớn đến việc làm của người lao động ngành sản xuất linh 

kiện điện tử. Ngành điện tử là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất của dịch 

covid-19. Những doanh nghiệp lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến 

người lao động, điều tra 60 lao động thì có đến 90% trên tổng số lao động cho rằng bị tác 

động của đại dịch thay đổi cuộc sống cũng như công việc của họ. Việc bị doanh nghiệp cắt 

giảm giờ làm 2-4 tiếng kéo theo thu nhập bị giảm từ 1-1,5 triệu đồng/ tháng khiến cho 

người lao động bị ảnh hưởng nặng nề.Đời sống của người lao động bị đảo lộn khi phải tính 

toán cũng như chi tiêu hợp lý trong thời điểm dịch bệnh xảy ra là điều thiết yếu,công ty 

cũng đã hỗ trợ 300-500.000đ/người để giúp người lao động có thêm động lực làm việc. Bên 

cạnh đó còn là tâm lý lo sợ khi phải sống chung với dịch bệnh. Tiền lương giảm đồng nghĩa 

với việc họ phải kiếm thêm thu nhập bên ngoài từ các công việc khác để đảm bảo cuộc 
sống, tùy vào công việc làm thêm mà người lao động có thể kiếm được từ 1-2 triệu đồng/ 

tháng nhưng đổi lại họ phải đánh đổi sức khỏe của mình.Cùng với những tác động tiêu cực 

của đại dịch thì những doanh nghiệp về ngành sản xuất linh kiện điện tử đã phải chịu nhiều 

gánh nặng như phải chịu nhiều khoản chi phí lớn, đặc biệt đó là chi phí cho nhân công bên 

cạnh đó còn gặp khó khăn trong việc chuỗi cung ứng đầu vào bị gián đoạn, thị trường nhập 

khẩu phải đóng cửa do thực hiện lệnh phong tỏa xã hội, 85% hàng hóa không xuất khẩu 

được, công ty thiếu hụt vốn. 



42.  Đại học Đánh giá hoạt động khuyến 

nông trên địa bàn thị trấn Phố 

Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào 

Cai. 

Phạm Văn 

Quyết 
Nguyễn Tất 

Thắng 
Khuyến nông là hoạt động cần thiết đối với sản xuấ nông nghiệp nước ta nói 

chung và nên nông nghiệp thị trấn Phố Ràng nói riêng. Khuyến nông chính là cầu 

nối đưa những TBKT mới đến với tay người sản xuất góp phần vào công cuộc phát 

triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách của nông nghiệp với 

các ngành khác. 

Từ khi sáp nhập trạm khuyến nông, trạm thú y và trạm bảo vệ thực vật thành 

trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trung tâm đã có nhiều hoạt động đóng góp vào 

thành tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn. Đồng thời những kết quả đạt 

được đã tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển sau này của trung tâm. 
Để hoạt động khuyến nông đi vào thực tiễn của sản xuất nông nghiệp năm tới, 

trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã hoàn thành hệ thống khuyến nông cơ sở đến tận 

các thôn bản. Bên cạnh đó để công tác khuyên nông đạt kết quả hơn, trung tâm đã 

tạo lập được mối quan hệ hai chiều với cơ quan trong và ngoài ngành. Đây là hai 

lực lượng quan trọng giúp trung tâm tìm hiểu thực trạng địa bàn nghiên cứu và 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến với người dân. Ngoài ra trung tâm còn tổ chức các 

hoạt động như tham quan hội thảo… cho người dân. Tuy có nhiều cố gắng nhưng 

đến nay các hoạt động này chưa đáp ứng nhu cầu của người dân cả về số lượng lẫn 

chất lượng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể: 

- Trình độ chuyên môn của cán bộ khuyến nông viên thôn bản còn thấp , phần 

lớn còn chưa được học qua các lớp chuyên ngành bao gồm 1 cán bộ cao đẳng, 1 cán 
bộ trung cấp và 7 cán bộ sơ cấp, kinh nghiệm do đó làm mất lòng tin của người 

nông dân đối với cán bộ khuyến nông. 

- Mức phụ cấp cho các cán bộ khuyến nông còn quá thấp nên nhiều cán bộ 

khuyến nông chưa có trách nhiệm, chưa có tâm huyết với nghề. 
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- Số lượng các lớp tập huấn chất lượng chưa cao, lượng nông dân tiếp thu kiến 

thức được truyền đạt thấp, áp dụng đạt hiệu quả không cao. 

- Phần lớn người nông dân còn sợ rủi ro khi áp dụng kỹ thuật nên hiệu quả áp 

dụng kỹ thuật không cao. 

- Qua thực trạng công tác khuyến nông khuyến nông của trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp là cơ sở đưa ra một số giải pháp có tính khoa học nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị trấn Phố Ràng 

43.  Đại học Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả 
để thu gom và xử lý rác thải 

sinh hoạt cho các hộ dân tại thị 

trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội 

Lê Xuân Tùng Hoàng Thị  
Hằng 

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và xác định 
mức sẵn lòng chi trả của người dân cho cải thiện chất lượng dịch vụ thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt, từ đó nâng cao mức sẵn lòng chi trả để thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt cho các hộ dân tại thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

44.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của người 

dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới tại xã Yết kiêu, huyện 

Phạm Văn 

Cường 
Trần Hương 

Giang 
Trên cơ sở đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã 

Yết kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài 

lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Yết kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh 



Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Hải Dương 

45.  Đại học Tình hình việc làm và thu nhập 

của người lao động làm nghề 

chế biến đồ gỗ tại địa bàn xã 

Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định 

Trần Việt Anh Nguyễn Thị 

Huyền Châm 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu bao gồm: (i) Góp phần hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn liên quan đến 

việc làm và thu nhập của người lao động làm  nghề chế biến gỗ; (ii) Đánh giá thực trạng 

việc làm và thu nhập của người lao động làm nghề chế biến gỗ tại xã Hải Minh  những năm 

qua; (iii) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động làm 

nghề chế biến gỗ tại xã Hải Minh; (iv) Đề xuất một số giải pháp nhằm tạo việc làm và nâng 

cao thu nhập cho người lao động làm nghề chế biến gỗ tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định những năm tới. 

Để thực hiện đề tài chúng tôi đã tiến hành điều tra chọn mẫu chọn ngẫu nhiên phân tầng 40 
lao động làm nghề chế biến gỗ làm việc tại 10 cơ sở với 3 quy mô: QMN, QMV, QML theo 

các tiêu chí khác nhau như độ tuổi, giới tính, việc làm, phỏng vấn trực tiếp lao động bằng 

các câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi tổng hợp xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2010 với các phương pháp phân tích thống kê mô tả, phương  pháp thu thập dữ liệu, 

phương  pháp khảo sát thực tế để mô tả về thực trạng việc làm và nhập của các cơ sở chế 

biến gỗ và người lao động làm tại các cơ sở này. Điều tra ngẫu nhiên 40 lao động làm nghề 

chế biến gỗ tại 10 cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Hải Minh, kết quả nghiên cứu mà tôi đạt 

được như sau: Việc làm và thu nhập có mối quan hệ gắn kết với nhau. Bởi vì, giải quyết 

việc làm chính là giải quyết vấn đề tăng thu nhập. Nói đến tăng thu nhập thì cũng không thể 

không đề cập đến chất lượng, quy mô và hiệu quả của việc làm. Qua điều tra 40 lao động, ta 

thấy lực lượng lao động dày dặn kinh nghiệm tại địa phương chiếm tỷ lệ khá cao với 
64,17%, lực lượng lao động kinh nghiệm trung bình chiếm 24,72%, lao động mới học việc 

chỉ chiếm 11,11%. Hầu hết lực lượng lao động có tay nghề cao cũng như kinh nghiệm này 

sẽ được làm việc trong môi trường có quy mô lớn hơn, năng động hơn, đó là nhóm hộ 

QML. Theo kết quả điều tra, nghề chế biến gỗ đã tạo thu nhập lực lượng thợ chính là 10,17 

triệu đồng, thu nhập bình quân của thợ phụ là 9,62 triệu đồng và thợ học việc là 9,32 triệu 

đồng. Qua đây, ta có thể thấy nghề chế biến gỗ đã tạo việc làm ổn định với mức thu nhập 

khá cao so với thu nhập của nhiều ngành nghề khác tại địa phương. Khi được hỏi về tính ổn 

định thu nhập, 35 người lao động chiếm 87,5% trong tổng số 40 người lao động có việc làm 

cho biết thu nhập của họ ổn định, họ hài lòng với công việc và thu nhập hiện tại. Thu nhập 

này có khả năng đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện tại của họ. Có 5 người lao động cho 

biết, hiện nay mức thu nhập của họ chưa ổn định, sắp tới họ cần tìm 1 công việc khác với 

mức lương cao hơn để có mức đảm bảo về cuộc sống. Tuy nhiên, trình độ cũng như chất 
lượng đào tạo tại địa phương còn thấp, có đến 86,94% lao động chơi qua đào tạo, người lao 

động chủ yếu biết đến nghề qua học hỏi từ những người biết làm và qua quá trình làm việc. 

Ngoài ra, trình độ văn hoá lao động cũng thấp, điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu 

khoa học kĩ thuật, cũng như  ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động tại xã Hải Minh. 

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động làm nghề chế biến 

gỗ xã Hải Minh đó là: (i)Yếu tố thuộc về người lao động: độ tuổi, trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm của người lao động, động lực của người lao động; (ii) Môi trường làm việc của 



người lao động; (iii) Ảnh hưởng từ các chính sách, chương trình của Nhà nước. Một số định 

hướng và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng thu nhập của người lao 

động xã Hải Minh như sau: (i) Đối với người lao động: Tăng cường hỗ trợ việc đào tạo 

nghề nhằm nâng cao trình độ lao động tham gia sản xuất, nâng cao ý thức trách nhiệm và 

tính kỷ luật của người lao động, nâng cao thể lực cho người lao động; (ii) Đối với các cơ sở 

sản xuất: Tăng cường mở rộng thị trường  tiêu thụ, tăng cường đầu tư trang thiết bị máy 

móc , công nghệ sản xuất và mở rộng quy mô. 

46.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của người 

lao động đối với công việc tại 

công ty TNHH xây dựng Hòa 
Phát 

Nguyễn Thị 

Mai Anh 
Hoàng Thị  

Hằng 
Trên cơ sở đánh giá sự hài lòng đối với công việc của người lao động tại Công ty TNHH 

xây dựng Hòa Phát, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên Công 

ty TNHH xây dựng Hòa Phát, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng đối 
với công việc của người lao động Công ty TNHH xây dựng Hòa Phát trong thời gian tới. 

47.  Đại học Tác Động Của Đại Dịch Covid 

19 Tới Người Lao Động Ngành 

Dệt May Tại Khu Công Nghiệp 

Mông Hóa Tỉnh Hòa Bình 

Nông Thị 

Thanh Huyền 
Nguyễn Thị 

Dương Nga 
"Hiện nay tỉnh Hòa Bình  cũng là một trong những tỉnh chịu nhiều tác động xấu từ dịch 

Covid đặc biệt là người lao động ngành dệt may tại khu công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa 

Bình . Cũng chính vì vậy tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Tác động của đại dịch Covid 

19 tới người lao động ngành dệt may tại khu công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa Bình ” nhằm 

phân tích các biện pháp người lao động ngành dệt may  tại khu công nghiệp Mông Hóa tỉnh 

Hòa Bình  sử dụng để ứng phó trước tác động của đại dịch Covid 19 và đề xuất các giải 

pháp tăng cường khả năng ứng phó của người lao động đối với những tác động của Covid 

19 trong thời gian tới tại khu công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa Bình . 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, trong để tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

điều tra phỏng vấn 120 ngời lao động và  6quản lý doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

Mông Hóa tỉnh Hòa Bình , phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích so sánh, 
phương pháp thiết kế thang đo. Bằng cách sử dụng các hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về tác 

động của đại dịch Covid 19 tới đời sống làm việc của người lao động ngành dệt may tại khu 

công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa Bình . Đề tài đã thu được những kết quả sau: 

Về thực trạng tác động của đại dịch Covid đến tới người lao động ngành dệt may tại khu 

công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa Bình: Đại dịch Covid đã có những tác động xấu ảnh 

hưởng lớn đến việc làm của người lao động ngành dệt may . Do tình hình dịch bệnh Covid 

diễn biến phức tạp, ngành dệt may  là một trong số các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của 

dịch Covid-19. Chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, các thị trường nhập khẩu 

phải đóng cửa do thực hiện phong tỏa xã hội để phòng chống dịch bệnh, nhu cầu tiêu thụ 

sản phẩm giảm là những khó khăn mà ngành phải đối mặt. Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh 

Covid cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người lao động. Không những thế đại 

dịch Covid cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến các khoản chi tiêu trong đời sống của NLĐ. 
Do tác động của đại dịch Covid đã gây ảnh hưởng gián tiếp đến kinh tế của NLĐ, làm ảnh 

hưởng lớn đến chi tiêu về mọi mặt của NLĐ. 

Về các biện pháp người lao động ngành dệt may  tại khu công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa 

Bình  sử dụng để ứng phó trƣớc tác động của đại dịch Covid 19: Trước những diễn biến 

phức tạp của đại dịch Covid mỗi người lao động đều chọn cho mình một ưđi riêng nhằm 

đối phó với tác động xấu của đại dịch Covid mang lại. Những biện pháp người lao động 



dùng để đối phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid đó là cắt giảm chi tiêu trong đời sống, 

kiếm thêm thu nhập từ công việc phụ để ổn định kinh tế hơn trong thời gian dịc bệnh kéo 

dài. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp ứng phó của người lao động: Yếu tố về công ty bao 

gồm những gánh nặng mà công ty phải chịu dưới tác động của dịch Covid và những chính 

sách của công ty. Yếu tố bản thân người lao động bao gồm hiểu biết của người lao động về 

các chính sách hỗ trợ của công ty, yếu tố ảnh hưởng của trình độ người lao động, yếu tố ảnh 

hƣởng của tình trạng hôn nhân người lao động, yếu tố ảnh hưởng của độ tuổi người lao 

động. 
Những gánh nặng công ty phải chịu dưới tác động của dịch Covid: Dịch bệnh đã làm cho 

các doanh nghiệp cùng một lúc phải đối mặt với rất nhiều khó khan. Chuỗi cung ứng 

nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, các thị trường nhập khẩu phải đóng cửa do thực hiện 

phong tỏa xã hội để phòng chống dịch bệnh, hàng khóa không xuất khẩu được. 

Những chính sách của công ty: Trong khi doanh thu bị sụt giảm nặng nề, các công ty vẫn 

phải gánh chịu nhiều khoản chi phí lớn, đặc biệt chi phí nhân công lao động đang là gánh 

nặng lớn nhất của doanh nghiệp dưới tác động của dịch Covid. Vì thế để đối phó với những 

khó khăn do tác động của đại dịch, các doanh nghiệp đã có các giải pháp cụ thể như thực 

hiện cắt giảm giờ làm của người lao động, giảm thưởng, giảm trợ cấp. Những chính sách 

của công ty đã gây ảnh hưởng đến kinh tế của người động. Hiểu biết của người lao động về 

các chính sách của công ty dƣới tác động của đại dịch Covid: Người lao động chưa thực sự 
nắm rõ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như của công ty đối với người lao động 

đang chịu tác động xấu của đại dịch Covid. 

Ảnh hưởng của độ tuổi ngƣời lao động đến hướng đi khác của NLĐ trong bối cảnh đại dịch 

Covid: Lao động trên 39 tuổi chiếm tỷ lệ lao động tìm kiếm công việc phụ bên cạnh công 

việc chính là cao nhất do họ bị chịu gánh nặng tài chính từ phía gia đình. 

Ảnh hưởng của trình độ người lao động đến hướng đi khác của NLĐ trong bối cảnh đại 

dịch Covid: Lao động phổ thông mức lương cơ bản còn hạn chế, cũng vì dịch bệnh khó 

khăn họ bị giảm thu nhập từ công việc ở công ty. Thế nên lao động nhóm THPT có tỷ lệ lao 

động tìm kiếm công việc phụ bên cạnh công việc chính cao hơn lao động ở nhóm THCS và 

nhóm CĐ, ĐH. 

Ảnh hưởng của tình trạng hôn nhân người lao động đến hướng đi khác của NLĐ trong bối 

cảnh đại dịch Covid: Nhóm LĐ kết hôn, đã có con chiếm tỷ lệ lao động tìm kiếm công việc 
phụ bên cạnh công việc chính là cao nhất do họ bị áp lực về tài chính, không những phải lo 

cho cuộc sống của chính mình mà còn phải lo cho gia đình. 

Đề xuất giải pháp tăng cường khả năng ứng phó của người lao động đối với những tác động 

của Covid 19 trong thời gian tới tại khu công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa Bình : Đảm bảo 

thực hiện các yêu cầu phòng tránh dịch nhà nước đã đề ra, cần tìm hiểu về các chính sách 

hỗ trợ của nhà nước và doanh nghiệp, nâng cao tay nghề của bản thân, cân đối chi tiêu…. 

  

" 



48.  Đại học Phát triển chăn nuôi lợn thịt của 

hộ nông dân trên địa bàn thị trấn 

Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai 

Nguyễn Thị 

Khánh Huyền 
Giang 

Hương 
Đề tài đã phân tích, đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn thị trấn Phố 

Ràng từ năm 2018-2020, từ đó đưa ra đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt của hộ 

nông dân trên địa bàn trong thời gian tới. Bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

như phương pháp chọn điểm, chọn mẫu nghiên cứu, phương pháp phân tích thông tin 

(thống kê mô tả, so sánh, SWOT)… Qua quá trình phân tích cho thấy tình hình chăn nuôi 

lợn trên địa bàn giảm mạnh qua các năm từ 2450 con (2018) còn 1511 con (2020) do tác 

động của dịch bệnh trên đàn lợn như Dịch tả lợn Châu Phi, tụ huyết trùng, LMLM,… Đến 

khoảng cuối năm 2020, khi dịch bệnh đã dần ổn định, chăn nuôi lợn có sự chuyển biến tích 

cực hơn. Thị trường chăn nuôi lợn dần hồi phục và phát triển trở lại tại thị trấn Phố Ràng. 

49.  Đại học NGHIÊN CỨU HÀNH VI 
TIÊU DÙNG RAU AN TOÀN 

CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 

GIANG BIÊN, QUẬN LONG 

BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Vũ Thị Thu 
Trang 

Vũ Thị Thu 
Hương 

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn của các hộ gia đình trên địa bàn phường Giang 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy 

hành vi tiêu dùng rau an toàn của các hộ gia đình trên địa bàn phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

50.  Đại học Thực trạng quản lý và  sử dụng 

đất đai cho phát triển kinh tế xã 

hội tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

Vũ Thị Trang Nguyễn Tất 

Thắng 
Đất đai là một tài nguyên vô cùng quý giá và không gì thay thế được. Luật đất đai năm 

1993 đã khẳng định: “Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tài liệu sản xuất không thể 

thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố 

dân cư, kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh …”. Làm thế nào để không ngừng nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất là vấn đề rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu 

thực tiễn đang đặt ra. Trong đó vấn đề hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch 

sử dụng đất được coi là một trong những nội dung có tính cấp thiết và tất yếu khách quan 
nhằm làm cơ sở tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. 

Trong thời gian qua, tình hình quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai ở thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, song vẫn còn những hạn chế cần phải 

quan tâm giải quyết. Để khắc phục những hạn chế đó, cần phải có một giải pháp hữu hiệu 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn. Vì 

vậy em chọn nghiên cứu đề tài “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG 

ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO 

CAI”. 

Mục tiêu của đề tài là: Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất ở 

Thị xã Sa Pa và đề xuất những giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm  

Trên cơ sở những vấn đề lý luận của chương 1, chương 2 đi vào nghiên cứu tình hình điều 

kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; phân tích thực trạng quy hoạch sử 
dụng đất,thực trạng công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất đai từ đó đánh giá công tác 

quản lý quy hoạch sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Từ những kết quả nghiên cứu ở chương 2, chương 3 đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn Tỉnh. 

51.  Đại học Phát triển chăn nuôi gà Đông 

Tảo tại xã Đông Tảo, huyện 

Nguyên Thị 

Ngọc Huyền 
Lê Ngọc 

Hướng 
Chăn nuôi là một ngành quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, trong đó chăn 

nuôi lợn thịt chiếm một tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi. 



Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hiện nay có tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với trình độ nhận thức của các chủ 

hộ chăn nuôi đã đƣợc nâng cao, vì vậy mà chăn nuôi lợn thịt đã đạt đƣợc hiệu quả 

kinh tế cao đối với các chủ hộ chăn nuôi. Do đó cần có sự đầu tƣ mở rộng quy mô 

chăn nuôi của các chủ hộ chăn nuôi, loại bỏ dần các phƣơng thức chăn nuôi nhỏ lẻ, 

tận dụng. 

Phát triển chăn nuôi lợn thịt tại thị trấn Phố Ràng đã và đang đạt đƣợc những 

kết quả to lớn. Phát triển chăn nuôi lợn thịt làm cho nền kinh tế của thị trấn cũng 

phát triển theo, tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời, cải thiện đời sống của nhân dân 

trong thị trấn,… 
Bên cạnh những thành tựu đó, phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn gặp 

cũng không ít khó khăn nhƣ: tình hình dịch bệnh, thị trƣờng tiêu thụ, thiếu vốn kinh 

doanh,… đã ảnh hƣởng không nhỏ đến sự phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn 

thị trấn Phố Ràng. Trƣớc thực tế đó, yêu cầu đặt ra cho chính quyền địa phƣơng và 

các chủ hộ chăn nuôi phải có những biện pháp cụ thể để phát triển chăn nuôi lợn thịt 

một cách thiết thực nhất. 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng các phƣơng pháp thu thập số liệu, 

thông tin thứ cấp và sơ cấp; phƣơng pháp phân tích số liệu dùng trong nghiên cứu 

nhằm đánh giá thực trạng về sự phát triển, quy mô; phƣơng pháp thống kê mô tả 

dùng để mô tả, phân tích tình hình kinh tế, xã hội, nhận thức của các hộ nông dân 

trong từng điều kiện cũng nhƣ trƣờng hợp cụ thể; phƣơng pháp so sánh dùng để so 
sánh các hiện tƣợng với nhau để từ đó tìm ra các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển 

chăn nuôi lợn thịt tới các quyết định của hộ nông dân đồng thời đánh giá đƣợc 

những ý kiến đó. 

Qua nghiên cứu thực tế tình hình phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn thị 

trấn, nhìn chung phát triển chăn nuôi lợn thịt đang phát triển và đem lại hiệu quảiv 

kinh tế đối với các chủ hộ chăn nuôi trên địa bàn. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, 

nguồn lao động dồi dào, nguồn thức ăn đa dạng, phong phú đƣợc tận dụng từ các 

phụ phẩm nông nghiệp, các công nghệ và kỹ thuật chăm sóc mới đƣợc áp dụng vào 

trong phát triển chăn nuôi lợn thịt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn 

nuôi lợn thịt trên địa bàn thị trấn. 

Bên cạnh đó cũng thấy đƣợc những yếu tố ảnh hƣởng tới sự phát triển chăn 

nuôi lợn thịt trên địa bàn nhƣ:nguồn giống, nguồn lực sản xuất của hộ, tình hình 
dịch bệnh và công tác thú y, thị trƣờng tiêu thụ, kỹ thuật chăn nuôi,... đều có những 

ảnh hƣởng không nhỏ đến quyết định chăn nuôi của các chủ hộ chăn nuôi. 

Từ những thực trạng và các yếu tố ảnh hƣởng đó đề tài đã đƣa ra một số giải 

pháp cụ thể đó là: tăng cƣờng sử dụng các con giống tốt; chú trọng công tác phòng 

trừ dịch bệnh; chủ động tìm hiểu thị trƣờng; tăng tính ứng dụng các khoa học công 

nghệ, kỹ thuật mới tiến bộ vào trong chăn nuôi và tích cực học tập nâng cao kiến 

thức nhằm nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi góp phần nâng cao chất lƣợng cho đời 

sống của ngƣời chăn nuôi. 



Xuất phát từ những lí do nêu trên tôi đã chọn nghiên cứu đề tài : “Phát triển 

chăn nuôi lợn thịt của hộ nông dân trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, 

tỉnh Lào Cai”. Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chăn nuôi 

nói chung và phát triển chăn nuôi lợn thịt nói riêng. Trên cơ sở nghiên cứu thực 

trạng chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân, tìm ra những yếu tố ảnh hƣởng đến 

chăn nuôi lợn thịt của hộ nông dân để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển chăn 

nuôi lợn trên địa bàn thị trấn Phố Ràng. 

52.  Đại học Phát triển sản xuất nem chua 

Thanh Hóa trên địa bàn thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Mậu 

Tuấn 
Đoàn Bích 

Hạnh 
Phát triển sản xuất nem chua Thanh Hóa hiện nay đang được là vấn đề ngày càng được xã 

hội quan tâm vì nó không chỉ liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản 

xuất nem chua mà còn ảnh hưởng đến vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. 
Trong đề tài, thực trạng phát triển sản xuất nem chua Thanh Hóa theo chiều rộng và chiều 

sâu đã được phân tích trong giai đoạn 2018-2020, đề tài đã phân tích  những giải pháp để có 

thể phát triển chiều rộng cũng như là chiều sâu. Ngoài ra, đề tài cũng phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng tới phát triển sản xuất nem chua Thanh Hóa tại thị xã Bỉm Sơn như nguồn 

nguyên liệu đầu vào, nguồn nhân lực, yếu tố về cơ cấu sản xuất, công nghệ - kỹ thuật và 

nguồn vốn sản xuất. Qua các vấn đề trên, đã đưa ra được các thuận lợi như nguồn lao động 

dồi dào, thị trường phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế và các khó khăn  như chất lượng 

sản phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, các nhóm giải pháp được đề xuất để  phát triển 

sản xuất nem chua trên địa bàn gồm: (1) Giải pháp về nguyên liệu đầu vào; (2) Giải pháp về 

công nghệ, kỹ thuật; (3) Giải pháp về vốn; (4) giải pháp về lao động; (5) Giải pháp về thị 
trường tiêu thụ. Đưa ra kết luận và kiến nghị để giúp các cơ sở sản xuất nem chua Thanh 

Hóa trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn phát triển sản xuất nem chua trong thời gian tới. 

53.  Đại học Nâng cao hiệu quả hoạt động 

môi giới chứng khoán tại Công 

ty Cổ phần Chứng khoán VPS 

Phan Minh 

Hiếu 
Trần Hương 

Giang 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công 

ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu 

quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS thời gian tới. 

54.  Đại học Đánh giá tình hình đầu tư sản 

xuất kinh doanh tại công ty 

TNHH thương mại & sản xuất 

Quang Hưng 

Đỗ Đức Thắng Nguyễn Tất 

Thắng 
Ngay từ khi thành lập Công ty đến nay Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quang 

Hưng đã và đang tích cực đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư, từng bước 

tháo gỡ khó khăn và vươn lên khẳng định mình trên thị trường. Do đó Công ty hàng 

năm đều đạt kết quả kinh doanh cao. Hoạt động đầu tư phát triển đã giúp Công ty mở 

rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thu được lợi nhuận cao, tạo công ăn 

việc làm cho một bộ phận lao động của thị xã Mỹ Hào. Mỗi năm mức vốn đầu tư tầm 18-20 

tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư đạt cao (0,7). Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều hạn 

chế, khó khăn cần được tập trung giải quyêt trong thời gian tới. 

55.  Đại học Thực trạng và giải pháp phát 

triển dịch vụ thương mại của 
Công ty TNHH Diamond Phú 

Cường trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 

Nguyễn Hải 

Anh 
Lê Khắc Bộ Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thương mại tại doanh nghiệp Phú Cường, 

từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thương mại của công ty trong thời gian 
tới 



56.  Đại học NGHIÊN CỨU HÀNH VI 

TIÊU DÙNG THỊT LỢN AN 

TOÀN TẠI PHƯỜNG NGỌC 

THỤY, QUẬN LONG BIÊN, 

HÀ NỘI 

Đồng Thanh 

Huyền 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Nghiên cứu thực trạng hành vi tiêu dùng thịt lợn an toàn tại phường Ngọc Thụy,quận Long 

Biên, Hà Nội.Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng thịt lợn 

an toàn trên địa bàn phường Ngọc Thụy,quận Long Biên, Hà Nội thời gian tới. 

57.  Đại học Giải pháp nhằm mở rộng thị 

trường tại Công ty Cổ phần dịch 

vụ và công nghệ THD 

Nguyễn Thị 

Thu Nga 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
đề tài đã đi sâu giải quyết các vấn đề chủ yếu sau:  1.             Hê ̣thống hóa những lý luâṇ về 

tiêu thụ sản phẩm và vai trò - nôị dung của tiêu thụ sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng đến 

tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiêp̣.  2.             Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ THD, đánh giá kết quả hoạt đôṇg tiêu 

thụ sản phẩm trong các năm 2015 - 2019 từ đó chỉ ra được những ưu điểm, những tồn tại, 
hạn chế và nguyên nhân trong hoạt đôṇg tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 3.             Hê ̣thống 

các giải pháp và kiến nghị có choṇ loc̣ nhằm hoàn thiêṇ công tác tiêu thụ sản phẩm của 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ THD trong giai đoạn 2020 - 2025.”    

58.  Đại học Đánh giá thực trạng công tác thu 

gom và xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn xã Hưng Lộc, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Bùi Đức 

Thắng 
Lê Khắc Bộ Nghiên cứu thực trạng công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Hưng 

Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ đó đưa ra các biện pháp tăng cường và hoàn thiện 

công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nhằm bảo về môi trường nói chung và cuộc 

sống của người dân trên địa bàn 

59.  Đại học Thực trạng quản lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn xã Thanh 

Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Nguyễn Văn 

Huy 
Trần Mạnh 

Hải 
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã 

Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường 

và nâng cao hiệu quả quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian tới. Nghiên cứu 

sử dụng kết hợp dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Số liệu thứ cấp được thu thập từ các số liệu của 

các cơ quan Chính phủ, cơ quan nghiên cứu và chuyên môn, tài liệu đã xuất bản, thu thập 

các thông tin đã công bố trên sách, báo, internet, các số liệu và báo cáo của địa phương 
cùng với các nghiên cứu trước đây. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra hộ dân, 

công nhân VSMT và cán bộ môi trường. Tiến hành phỏng vấn các hộ điều tra bằng bảng 

hỏi đã được chuẩn bị sẵn theo mục đích nghiên cứu. Nội dung điều tra chủ yếu tập trung 

vào những vấn đề sau: Thực trạng QLRTSH , công tác thu gom vận chuyển, xử lý RTSH; 

ảnh hưởng của cơ chế QLRTSH tới các đối tượng QLRTSH; sự tham gia của cộng đồng 

vào việc bảo vệ môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy quản lý rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn xã thời gian qua đã từng bước được cải thiện, địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất, 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, có các mô hình quản lý RTSH bước đầu đạt hiệu quả, tuy 

nhiên còn nhiều hạn chế trong quản lý do chất lượng nhân lực, yếu kém của cơ sở hạ tầng, 

hạn chế nguồn lực đầu tư. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn xã bao gồm nguồn lực, trình độ cán bộ, công tác tuyên truyền, tổ 

chức mô hình. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý 
rác thải sinh hoạt tại xã trong thời gian tới. 

60.  Đại học Thực trạng ô nhiễm môi trường 

làng nghề dệt may tại xã Mỹ 

Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định 

Trần Đình 

Lương 
Đỗ Thị Nhài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm: 1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn 

về ô nhiễm môi trường làng nghề; 2) Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề dệt 

may xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; 3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ô 

nhiễm môi trường làng nghề dệt may tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; 4) 



Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã trong tương lai. 

Thông tin thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu có liên quan và báo cáo của UBND xã 

Mỹ Thắng. Thông tin sơ cấp được khảo sát qua lựa chọn ngẫu nhiên 70 hộ dân của 3 xóm 

xã Mỹ Thắng là xóm Thịnh, xóm 9, 10; 3 cán bộ xã và 5 cán bộ vệ sinh môi trường. Các 

phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh được sử dụng để đánh giá thực trạng ô 

nhiễm môi trường làng nghề dệt may tại xã Mỹ Thắng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàng 

năm làng nghề thải ra môi trường khoảng 1.400 tấn rác thải, hơn 60% trong số đó là rác thải 

công nghiệp. Hoạt động của làng nghề gây ra ô nhiễm cho môi trường đất, nước và không 

khí. Trong đó, ô nhiễm môi trường nước và không khí là nghiêm trọng nhất do nước thải và 
khí bụi làng nghề. Có 5 yếu tố ảnh hưởng tới ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã bao gồm: 

Công tác quản lý ô nhiễm; hệ thống quy hoạch bãi rác, địa điểm thu gom; công tác lưu giữ, 

thu gom rác thải ô nhiễm; công tác xử lý chất thải CN tại làng nghề và ý thức của người 

dân. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng 

nghề dệt may xã Mỹ Thắng: 1) Bổ sung, hoàn thiện chính sách về quản lý ô nhiễm môi 

trường; 2) Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý ô nhiễm môi trường; 3) Tuyên truyền; 4) 

Vận động nâng cao ý thức của người dân về quản lý ô nhiễm môi trường; 5) Một số giải 

pháp kỹ thuật: thu gom và xử lý rác thải làng nghề. 

61.  Đại học Giải pháp giảm nghèo cho các 

hộ dân tộc thiểu số ở xã Quảng 

Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Lừu Văn Minh Nguyễn Hữu 

Giáp 
Đói nghèo đang là vấn đề xã hội bức xúc và nóng bỏng của tất cả các quốc gia trên thế giới, 

là vấn đề được các chính phủ, các quốc gia, các tổ chức quốc tế quan tâm để tìm ra giải 

pháp hạn chế và tiến tới xoá nạn đói nghèo trên phạm vi toàn cầu.  Việt Nam là một trong 

những quốc gia có tỷ lệ đói nghèo còn cao, vì vậy xoá đói, giảm nghèo là mục tiêu xuyên 
suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa, một nền kinh tế - xã hội của đất nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền 

kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quảng Ngần là một xã nghèo thuộc huyện 

Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trải qua quá trình xây dựng và phát triển. Toàn xã có 8 thôn với 

535 hộ, gần 2560 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm 29,16% (UBND xã Quảng Ngần, 

2020). Xã Quảng Ngần là xã chủ yếu sinh sống của đồng nào dân tộc Tày và Dao sinh 

sống. Xã có địa hình khá phức tạp, phần lớn là đồi núi thấp, sườn thoải xen kẽ những thung 

lũng, tạo thành những cánh đồng lớn, chịu ảnh hưởng nhiều bởi mưa lũ, vào mùa nắng thì 

thiếu nước tưới tiêu. Trong những năm gần đây, xã Quảng Ngần đã có những chuyển biến 

tích cực, nhưng vẫn có nhiều mặt hạn chế, kinh tế kém phát triển, đời sống nhân dân còn 

gặp nhiều khó khăn, bộ mặt nông thôn chưa mấy khởi sắc. Xuất phát từ những lý do trên, 

nghiên cứu đề tài: “Giải pháp giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số ở xã Quảng Ngần, 
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang”. 

Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu đánh giá thực trạng giải pháp giảm nghèo cho các hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, xác định các 

yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm nghèo cho các hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số ở xã Quảng Ngần. Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong đề tài bao 

gồm: Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp thu thập số liệu (số liệu thứ cấp và 

số liệu sơ cấp); Phương pháp xử lý và phân tích số liệu; Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu. 



Đề tài tiến hành điều tra 50 hộ ngẫu nhiên trên địa bàn xã thuộc đại diện của các thôn: Thôn 

Nặm Thăn, Bản Chang, Khuổi Hóp, trong đó có 30 hộ nghèo, 10 hộ đã thoát nghèo, 10 hộ 

cận nghèo thuộc dân tộc Tày, Dao trên địa bàn xã. 

Về thực trạng đói nghèo ở xã, năm 2018 tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã là 155 hộ trên 

502 hộ, chiếm tỉ lệ là 30,87%,… 2018 tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã là 155 hộ trên 502 

hộ, chiếm tỉ lệ 30,87%,.... Nguyên nhân là do xã là một xã thuộc khu vực miền núi phía 

phía Bắc, điều kiện sản xuất khó khăn, trong khi nguồn thu chủ yếu xuất phát từ nông 

nghiệp. Trình độ dân trí thấp và phong tục tập quán còn lạc hậu. Nhờ sự quan tâm và các 

chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực chính quyền địa phương, gia đoạn 
2018 - 2020 địa bàn xã luôn có kết quả tốt trong công cuộc giảm nghèo từ 30,87% năm 

2018 đến năm 2020 lại tăng lên do có nhiều hộ gia đình tái nghèo. 

Kết quả điều tra cho thấy, thực trạng về trình độ học vấn của các chủ hộ nghèo qua điều tra 

hộ ta thấy, nhóm chủ hộ mù chữ chiếm tỉ lệ cao nhất 33,3%, tiếp theo là bậc tiểu học chiếm 

23,3%. Cho thấy, các chủ hộ nghèo chủ yếu do trình độ học vấn thấp, gây rất khó khăn 

trong việc tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt là tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến cho các hộ 

nghèo này ngày càng lạc hậu so với sự phát triển của xã hội. Thiếu kiến thức, trình độ văn 

hóa thấp cũng dẫn đến tâm lý ỷ lại, trông chờ các chính sách của nhà nước, không muốn 

thoát nghèo. Chính quyền đã đưa ra các giải pháp hỗ trợ trực tiếp trong sản xuất nông 

nghiệp, cụ thể là trong chăn nuôi có 50 hộ dân của cả 8 thôn đều được tham tham gia thực 

hiện Dự án có 40 giống lợn đưa cho hộ nghèo năm 2021, 15 con bò đưa cho hộ nghèo, 500 
con gà con và 20 con dê giống được hỗ trợ đến người nghèo. Về trông trọt, hỗ trợ giống lúa 

Nghi hương 2308 với số lượng là 500 kg với 8/8 thôn với 50 hộ, cây đậu tương 300kg với 

50 hộ, ngô 300kg, Lạc 400kg và lúa nếp nương 200kg cho 4/8 thôn với 20 hộ. Ngoài ra còn 

hỗ trợ vốn, hỗ trợ về cơ sở điện, y tế và giáo dục, hỗ trợ phát triển dân tộc. Nghiên cứu cho 

thấy mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng của các hộ tương đối thấp. Thu nhập 

bình quân cho một khẩu trong một tháng của nhóm hộ nghèo chỉ có 285.300 

đồng/người/tháng, nhóm cận nghèo 373.500 đồng/người/tháng, nhóm thoát nghèo 581.700 

đồng/người/tháng. Nguồn thu nhập chính của cả ba nhóm hộ chủ yếu từ hoạt động chăn 

nuôi. Cụ thể hộ nghèo chiếm 70,5%, cận nghèo chiếm 69,8%, thoát nghèo chiếm 67%. Các 

nguồn thu khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đặc biệt các hộ không có thu nhập từ ngành lâm nghiệp. 

Nhóm hộ thoát nghèo có phần thu nhập từ các nghành khác tăng lên so với hai nhóm hộ 

nghèo và cận nghèo. phần lớn các hộ cho rằng việc triển khai thực hiên các chương trình, 
dự án chưa thật sự có hiệu quả. Cụ thể, trong tổng số 50 hộ điều tra thì mức trung bình 

chiếm 50%, mức yếu, kém chiếm 42%, trong khi đó mức đánh giá tốt chỉ có 2%. Đặc biệt, 

trong tổng số 30 hộ nghèo có tới 53,33% hộ cho rằng các chương trình thực hiện không có 

hiệu quả, thiếu tính thực tế, các chương trình thực hiện còn dàn trải không mang tính trọng 

tâm và còn nhiều bất cập cần được khắc phục, một số chính sách chưa thật sự phù hợp.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giảm nghèo đó chính là: Vê nghuyên nhân chủ quan 

là do tỷ lệ người ăn theo cao; thiếu việc làm, thiếu vốn trong sản xuất; thiếu đất sran xuất, 

không biết cách kinh doanh; Ốm đau bệnh tật, tệ nạn xã hội. Về yếu tố khách quan là điều 



kiện tự nhiên; Chính sách hỗ trợ; Xuất phát từ chính cộng đồng. 

62.  Đại học Tìm hiểu thực trạng quản lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn Thị 

trấn Trùng Khánh, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng 

Đinh Hồng 

Thái 
Nguyễn Hữu 

Nhuần 
Thị trấn Trùng Khánh có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế - 

xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong những năm qua việc phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp, thương mại – dịch vụ đã làm cho đời sống của nhân dân ngày được 

cải thiện và nâng cao, hoạt động sản xuất của các làng nghề đã góp phần rất lớn trong việc 

giải quyết công ăn việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trong địa bàn 

huyện. Bên cạnh sự phát triển về mọi mặt, thị trấn Trùng Khánh cũng phải đối mặt với các 

vấn đề mà các thị trấn khác vấp phải như vấn đề bùng nổ dân số, tệ nạn xã hội ngày càng 

tăng, vấn đề ô nhiễm môi trường. Hiện nay, môi trường thị trấn được quan tâm hơn đặc biệt 

là vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt; tuy nhiên do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên thị trấn 
chưa đầu tư được dây truyền công nghệ xử lý triệt để các loại rác; còn tồn tại nhiều bất cập 

trong quản lý và tổ chức thực hiện; ý thức chấp hành về bảo vệ môi trường của đa số người 

dân còn hạn chế. Đề tài tập trung đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Trùng Khánh. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tác giả 

đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý rác thải sinh hoạt tại địa phương bao gồm: cơ 

quan chức năng cần phối hợp với cơ quan hành chính của huyện, để đưa ra những giải pháp 

phù hợp hơn về chính sách, tài chính, kỹ thuật và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác 

tuyên truyền cho người dân về rác thải; ứng dụng công nghệ trong xử lý từng loại rác thải; 

và chú trọng công tác phân loại và tái chế rác thải 

63.  Đại học Phát triển sản xuất và tiêu thụ 

nấm Tai Mèo của Hợp tác xã 

nấm Đông Hoàng, huyện Đông 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Hà Thương 
Nguyễn Hữu 

Giáp 
Hiện nay quá trình sản xuất nấm Tai Mèo trên địa bàn xã Đông Hoàng đã đem lại nguồn 

thu nhập đáng kể  phục vụ đời sống nâng cao đời sống vật chất cho người dân từ đó góp 

phần vào phát triển kinh tế xã và xã hội. Tuy đã hình thành HTX nấm Tai Mèo nhưng trong 
quá trình sản xuất nấm Tai Mèovẫn còn nhỏ lẻ manh mún, trình độ dân trí còn thấp, chưa áp 

dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điệp khúc được mùa mất giá,… 

Trước tiǹh hiǹh đó để đảm bảo phát triển ổn điṇh, bền vững sản xuất nấm Tai Mèotrên toàn 

xã Đông Hoàng và mong muốn nguời dân tim̀ ra phương pháp sản xuất phát triển và tiêu 

thụ nấm Tai Mèo. Tôi đã choṇ đề tài: “Phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm Tai Mèo của Hợp 

tác xã nấm Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. 

Với muc̣ tiêu góp phần hê ̣thống hóa cơ sở lý luâṇ và thưc̣ tiêñ liên quan đến phát triển sản 

xuất và tiêu thụ nấm tai mèo của HTX nấm Đông Hoàng. Đánh giá tiǹh hiǹh phát triển sản 

xuất và tiêu thụ nấm Tai Mèo của HTX nấm, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 

sản xuất và tiêu thụ nấm Tai Mèo của HTX nấm Đông Hoàng trên điạ bàn xa ̃Đông Hoàng, 

huyêṇ Đông Sơn, tin̉h Thanh Hóa. Đề xuất môṭ số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và 

tiêu thụ của HTX nấm Đông Hòa trên điạ bàn xã Đông Hoàng trong những năm tới. 
Đối tươṇg nghiên cứu của đề tài là lý luâṇ và thưc̣ tiêñ liên quan đến phát triển sản xuất và 

tiêu thụ nấm tai mèo, các hộ sản xuất nấm Tai Mèo trên địa bàn xã, cán bộ khuyến nông, 

HTX nấm, thương lái thu mua nấm Tai Mèo trên địa bàn xã. 

Phương pháp nghiên cứu sử duṇg trong đề tài là phương pháp choṇ điểm nghiên cứu, 

phương pháp choṇ mẫu điều tra, các phương pháp thu thâp̣ số liêụ thứ cấp và sơ cấp, 

phương pháp xử lý số liêụ, phương pháp phân tích số liêụ như phương pháp thống kê mô tả, 



phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia, phương pháp chuyên khảo và ma trâṇ 

SWOT. 

Qua kết quả nghiên cứu và điều tra chúng ta thấy: Số hộ sản xuất nấm Tai Mèo trong HTX 

nấm từ năm 2018-2020 đã tăng từ 31 hộ lên 35 hộ, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô 

sản xuất áp dụng KH – KT vào trong sản xuất nấm Tai Mèo. Sản lượng nấm 14700 kg (năm 

2018) tăng lên 15100 kg (năm 2020). Về tiêu thụ các hộ sản xuất tiêu thụ hết sản lượng nấm 

sản xuất ra, giảm bớt trình trạng ép giá của thương lái, thông tin về thị trường được HTX 

cung cấp đầy đủ đến hộ sản sản xuất. 

Nhưng vẫn còn một số hạn chế: Đó là nguồn vốn vay thấp, năṇg thủ tuc̣, mức vay và thời 
gian không cao. Nhu cầu thi ̣ trường và giá cả còn bấp bênh, sự liên kết của hộ và HTX chưa 

chặt chẽ, kênh tiêu thu ̣từ sản xuất đến người tiêu dùng; cũng như chưa có các công ty, 

doanh nghiêp̣ chế biến sản phẩm từ nấm Tai Mèo, dịch covid cũng ảnh hưởng lớn đến khả 

năng tiêu thụ của nấm Tai Mèo. Ky ̃thuâṭ sản xuất chưa cao; thiếu thông tin trong cả sản 

xuất và tiêu thụ. Hơn nữa, chińh sách hỗ trơ ̣không đươc̣ đẩy maṇh, người dân it́ đươc̣ biết 

và tiếp câṇ. 

Bởi vâỵ, để khắc phuc̣ những vấn đề khó khăn, phát huy thế maṇh và tiềm năng trong hoaṭ 

đôṇg sản xuất và tiêu thụ nấm Tai Mèo của HTX nấm Đông Hoàng; tôi đa ̃đưa ra môṭ số 

giải pháp dưạ trên các yếu tố ảnh hưởng cu ̣thể, giải quyết các rủi ro như sau: Xây dựng 

vùng sản xuất tập trung, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xác định thị trường 

tiêu thụ sản phẩm, nỗ lực xây dựng thương hiệu sản phẩm nấm tai mèo Đông Hoàng, tăng 
cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ nấm tai mèo. 

64.  Đại học Đánh giá thực trạng chăn nuôi 

bò sữa của các hộ nông dân trên 

địa bàn xã Vân Hòa, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội 

Bùi Thảo Vân Nguyễn Thị  

Phương 
Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng vốn từ ngân hàng của hộ nông dân: Nâng 

cao khả năng tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ ngân 

hàng như: kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân theo đúng 

mục đích vay, chỉ đạo điều hành và hướng dẫn một cách thường xuyên và sát sao. 

65.  Đại học Giải pháp giảm thiểu chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn thị 

trấn Diễn Châu, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An 

Hoàng Thị 

Vinh 
Hồ Ngọc 

Cường 
Thị trấn Diễn Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Diễn Châu 

đang trong quá trình đô thị hóa; phát triển kinh tế một cách rõ nét. Tuy nhiên, cùng với sự 

phát triển đó thì CTRSH phát sinh trên địa bàn ngày càng có xu hướng gia tăng cần nghiên 

cứu giải pháp giảm thiểu. Các yếu tố ảnh hưởng tới giảm phát thải CTRSH trên địa bàn thị 

trấn Diễn Châu bao gồm: (1) Các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên; (2) Các yếu tố thuộc 

về kinh tế xã hội; (3) Các yếu tố thuộc về chính sách; (4) Các yếu tố thuộc về hộ gia đình 

như: đặc điểm nhân khẩu của hộ, số năm tham giam đào tạo, nhận thức của hộ về các biện 

pháp giảm phát thải CTRSH, tham gia tổ chức xã hội, nghề nghiệp của chủ hộ. Từ nhóm 

giải pháp phù hợp nhằm giảm chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cần thực hiện đồng bộ các 
giảm pháp như: 1. Giải pháp về tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt, 2. Các công cụ pháp 

lý, 3. Phân loại rác tại nguồn, 4. Giải pháp về tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức 

cộng đồng, 5. Giải pháp về phương pháp xử lý, 6. Giải pháp về vấn đề tái chế chất thải rắn.  

66.  Đại học Thực trạng quản lý môi trường 

nông thôn trên địa bàn xã Xuân 

Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Nguyễn Diệu 

Uyên 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thương 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm góp phần: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản 

lý môi trường nông thôn; Đánh giá thực trạng quản lý môi trường tại địa bàn xã Xuân Bái, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý môi trường 



Thanh Hóa nông thôn trên địa bàn xã; Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý môi trường 

nông thôn tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Các giải pháp bao gồm: Tăng cường quản lý theo quy hoạch; Hoàn thiện bộ máy quản lý và 

nâng cao năng lực quản lý môi trường; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai 

trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường các nguồn lực để quản lý 

bảo vệ môi trường nông thôn; và Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm 

làm ảnh hưởng tới môi trường.  

67.  Đại học Thực trạng ứng dụng thương 

mại điện tử của các cơ sở kinh 

doanh trên địa bàn phường 
Long Biên, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Lê Khánh 

Linh 
Đỗ Thị Nhài Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tiếp cận thương mại điện tử của các cơ sở kinh doanh 

tại Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội. Từ đó đề xuất giải pháp tăng cường tiếp 

cận thương mại điện từ của các cơ sở kinh doanh tại phường Long Biên trong thời gian tới. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên địa bàn phường Long Biên, các cơ sở kinh doanh ở quy 

mô hộ chủ yếu kinh doanh trên các lĩnh vực: dịch vụ ăn uống, dịch vụ giày dép, túi xách, 

kinh doanh thời trang và tạp hóa. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều ứng dụng thương mại 

điện tử trong quảng cáo, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và 

thanh toán. Trong đó có trên 50% các cơ sở kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử. 

Đánh giá về lợi ích của thương mại điện tử mang lại, các cơ sở kinh doanh chỉ ra bao gồm: 

giúp mở rộng đối tượng khách hàng, tiết kiệm chi phí trung gian, tăng sản lượng tiêu thụ, 

mở rộng tập khách hàng và kích hoạt các chương trình giảm giá. Lợi ích được nhiều cơ sở 

phản ánh nhất là mở rộng đối tượng khách hàng. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố ảnh 

hưởng tới ứng dụng thương mại điện tử của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Long 

Biên bao gồm: nhận thức về thương mại điện tử, nhân lực cho thương mại điện tử, cơ sở hạ 
tầng phục vụ cho ứng dụng thương mại điện tử. Từ đó, đề tài đề xuất 4 nhóm giải pháp 

nhằm tăng cường tiếp cận thương mại điện tử của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường 

Long Biên bao gồm: chính sách quản lý thị trường và thúc đẩy ứng dụng thương mại điện 

tử, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, đa dạng các hình thức 

ứng dụng thương mại điện tử và phát triển các giá trị thương mại như: sử dụng nguồn lực 

hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm và bao quát các kênh thương mại điện tử 

68.  Đại học Phát triển khu du lịch chùa Tam 

Chúc tại thị trấn Ba Sao, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Lưu Trần Thọ Nguyễn Thị  

Phương 
Nghiên cứu thực trạng phát triển khu du lịch chùa Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam trong những năm vừa qua, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển khu 

du lịch tâm linh trên địa bàn trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng 

phát triển khu du lịch chùa Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam: 

Trong 2 cuối tuần (ngày 13-14/3 năm nay), chùa Tam Chúc đã đón khoảng 70.000 du 

khách. Đặc biệt, trong ngày 14/3, lượng du khách đến chùa tăng đột biến, với khoảng 

50.000 người. Đây là ngày có số lượng du khách đến chùa Tam Chúc lớn nhất kể từ dịp Tết 
Nguyên đán năm 2021. Khu du lịch chùa Tam Chúc đã có những bước tăng trưởng vượt 

bậc trong giai đoạn qua. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, khu du lịch chùa Tam Chúc gặp 

không ít khó khăn, thách thức do tác động của COVID-19. Các dịch vụ du lịch của khu du 

lịch chùa Tam Chúc chưa được phát triển mạnh, chỉ có một số loại hình kinh doanh đơn 

điệu như kinh doanh lưu trú, ăn uống là chủ yếu, các dịch vụ khác đang hình thành với quy 

mô nhỏ. Tập trung chủ yếu khu du lịch trung tâm thành phố, còn các điểm du lịch trên địa 



bàn đang trong thời kỳ đầu tư xây đựng. CÁc yếu tố ảnh hưởng chính bao gồm: Nguồn 

nhân lực; Ý thức người dân địa phương; Công tác xúc tiến, quảng bá; Sản phẩm du lịch; 

Công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích. (4) Giải pháp nhằm phát triển khu du lịch chùa Tam 

Chúc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam: Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, 

phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá cho các điểm du 

lịch; Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch; Nâng cao hiểu biêt và thu hút cộng 

đồng tham gia vào hoạt động du lịch; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; 

Tăng cường về vốn; Khai thác hợp lý các tài nguyên gắn liền với công tác bảo tồn giữ gìn 

và bảo vệ môi trường sinh thái. 

69.  Đại học Đánh giá hiệu quả kinh tế của 
cây thuốc lá trong cơ cấu kinh tế 

cây trồng tại địa bàn xã Nam 

Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

Hoàng Thị 
Thủy Tiên 

Nguyễn 
Mạnh Hiếu 

Nghiên cứu trên cơ sở đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất 
cây  thuốc  lá trên địa bàn xã Nam Tuấn, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm phát triển cây thuốc lá tại địa phương, theo hướng ổn định, hiệu quả và bền 

vũng trong thời gian tới. 

70.  Đại học Thực trạng sản xuất hoa cúc chi 

trên địa bàn xã Tân Quang, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên. 

Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 
Đoàn Bích 

Hạnh 
Thực trạng sản xuất hoa cúc chi trên địa bàn xã Tân Quang , huyện Văn Lâm , tỉnh Hưng 

Yên đang là vấn đề ngày càng được xã hội quan tâm vì nó không chỉ liên quan đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của người lao động mà nó còn ảnh hưởng đến vấn đề an toàn thực 

phẩm  và môi trường . Trong đề tài , “ Thực trạng sản xuất hoa cúc chi trên địa bàn xã Tân 

Quang , huyện Văn Lâm , tỉnh Hưng Yên”  phân tích theo chiều rộng và chiều sâu trong gia 

đoạn 2018-2021 đề tài đã phân tích  những thực trạng , và các giải pháp để có thể phát triển 

hoa  cúc chi trên địa bàn Hưng Yên như nguồn nguyên liệu đầu vào , cấu trúc thị trường 

đầu ra  và truyền thông , nguồn nhân lực , các yếu tố đất đai , các yếu tố về cơ cấu sản xuất ,  
công nghệ khoa học và nguồn vốn sản xuất . Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài , các 

nhóm giải pháp được đề xuất để giảm thiểu rủi ro và phát triển sản xuất hoa trên địa bàn 

như :  

(1) : Giải pháp nâng cao năng lực , tổ chức của các hộ nông dân  

(2) : Giải pháp phòng trừ sâu bệnh cho hoa , tăng cường quản lý kiểm tra quy trình sản xuất 

hoa  theo tiêu chuẩn  

(3) : Giải pháp ứng phó với thời tiết  

(4) : Giải pháp thị trường , tăng cường liên kết trong tiêu thụ sản phẩm  

(5) : Giải pháp ứng dụng khoa học kĩ thuật  

(6) : Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng  

(7) : Chính sách phát triển sản xuất hoa cúc chi trong thời gian tới .  

71.  Đại học Đánh giá tình hình sản xuất dâu 

tằm của các hợp tác xã trên địa 
bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái 

Đặng Thị 

Thanh Nga 
Nguyễn 

Mạnh  Hiếu 
Nghiên cứu trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình sản xuất dâu tằm của các hợp tác xã 

dâu tằm huyện Văn Chấn, nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tình hình 
sản xuất dâu tằm của các hợp tác xã tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

72.  Đại học Kết quả nghiên cứu tiếp cận và 

sử dụng vốn vay của hộ nông 

dân trên địa bàn xã Hưng Công, 

Hà Thị Thanh 

Hoa 
Nguyễn Tất 

Thắng 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về khả năng tiếp cận vốn của hộ nông dân tại địa bàn xã 

Hưng Công đã thấy được một số tồn tại hạn chế đối với người dân khi tiếp cận sử dụng vốn 

vay của các tổ chức tài chính tại địa phương, nên tôi đã đề xuất được một số giải pháp giúp 



huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2018-2020 
pháp để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho 76 các hộ nông dân tại đìa bàn xã 

Hưng Công cũng như một số giải pháp giúp người nông dân tăng cao hiệu quả sử dụng vốn 

vay. 

73.  Đại học Phát triển làng nghề mây tre đan 

làng Ngọc Động, phường 

Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Hải 

Nam 
Thái Thị 

Nhung 
Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển mây tre đan tại làng nghề Ngọc 

Động.  

Tìm hiểu về thực trạng sản xuất mây tre đan của làng nghề Ngọc Động, phường Hoàng 

Đông: tình hình sử dụng nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất, tính toán khối lượng 

sản phẩm của làng, tính cơ cấu chất lượng sản phẩm MTĐ, tìm hiểu tình hình phát triển của 

các đơn vị sản xuất MTĐ. 

Thực trạng sản xuất MTĐ của các hộ nông dân, diện tích đất được sử dụng trong quá trình 
sản xuất, tình hình đầu tư trong sản xuất như( vốn, ứng dụng kĩ thuật, các trang thiết bị), chi 

phí sản xuất của các hộ được điều tra, đánh giá hiệu quả kinh tế mang lại cho các hộ sản 

xuất MTĐ , tìm hiểu về cách thức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, qua nhiều kênh bán 

hàng  

Đánh giá các yếu tố tác động tới, ảnh hưởng tới phát triền MTĐ của làng nghề Ngọc Động 

như : nguyên liệu đầu vào, cơ chế chính sách của nhà nước, nguyện vọng của người dân, 

yếu tố truyền thống, trình độ kỹ năng tay nghề của người lao động, thị trường tiêu thụ sản 

phẩm, về vốn, về tình hình sử dụng khoa học – công nghệ  

Cuối cùng đưa ra giải pháp, kiến nghị  và định hướng phát triển cho làng nghề truyển thống 

Ngọc Động 

74.  Đại học Quản lý thu - chi ngân sách xã 

Hưng Công, huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam 

Lã Thị Chinh Lưu Văn 

Duy 
Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về hoạt động thu - chi ngân sách cấp xã, 

nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thu - chi ngân sách trên địa bàn Xã Hưng 
Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thu - chi 

ngân sách của xã.  

75.  Đại học Mức sẵn lòng chi trả của người 

dân cho dịch vụ thu gom và xử 

lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

phường Nam Cường, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Nguyễn Thị 

Thương 
Lê Thị 

Thanh  Loan 
Đề tài góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về mức sẵn lòng chi trả của người 

dân cho dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; Đánh giá thực trạng mức sẵn lòng chi 

trả của người dân cho dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Nam 

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trong thời gian vừa qua; Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của người dân cho dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và từ đó đề xuất 

giải pháp cải thiện dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn nghiên cứu. 

76.  Đại học Thực trạng tiếp cận và sử dụng 

vốn vay của các hộ nông dân 

trên địa bàn xã Gia Đông, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Thu 

Thảo 
Nguyễn Thị  

Phương 
Thực trạng tiếp cận vốn vay: 93,33% các hộ nông dân tiếp cận thông tin từ bạn bè, người 

thân và có 60% tiếp cận từ việc trực tiếp tìm đến các tổ chức cho vay. Có 13,33% người 

dân tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương. Có 16,67% các hộ nông dân tiếp cận 

thông tin từ cán bộ ban quản lý tổ TK&VV và có 38,33% tiếp cận từ các bộ của các tổ chức 

chính trị - xã hội... Thực trạng sử dụng vốn vay: Thôn Ngọc Khám 1 có khoảng 56,36% các 
hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích cao hơn so với thôn Yên Nho chỉ đạt là 12,73% và cao 

hơn so với thôn Tam Á chỉ có 1,82% người dân sử dụng sai mục đích...Một số yếu tố ảnh 

hưởng đến tiếp cận và sử dụng vốn vay từ ngân hàng như: giới tính, trình độ văn hóa của 

chủ hộ; điều kiện kinh tế và nghề nghiệp của hộ nông dân hay do trình độ và thía độ của 



cán bộ tín dụng... 

77.  Đại học Economic efficiency of rice 

production in Con Thoi 

commune, Kim Son district, 

Ninh Binh province 

Nguyễn Tấn 

Dũng 
Trần Nguyên  

Thành 
This study aimed to analyze the current situation and evaluate the economic efficiency in 

farmers' rice production, thereby proposing solutions to improve the economic efficiency of 

rice production, contributing to increasing income for people in Con Thoi commune, Kim 

Son district, Ninh Binh province. 40 households were interviewed to collecting data. The 

thesis applied descriptive analysis method to investigate the data. The results show that Bac 

Thom and BC15 variety were the most common varieties that used in rice production in 

Con Thon commune due their high productivity. There are several factors that affect the 

rice production in study area such as weather, labour, input price, production technology. 

Some solutions have been proposed. 

78.  Đại học  The impact of the covid-19 
pandemic on the employment 

and income of workers in Nam 

Thanh commune, Nam Truc 

district, Nam Dinh province 

Nguyễn 
Phương 

Quỳnh Nga 

Trần Thị Thu 
Trang 

Pandemic Covid-19, happened since the end of 2019 so far, and has created a profound 
impact on all countries around the world. The global economy fell into a serious recession, 

and Vietnam's economy was also greatly affected by Pandemic Covid-19.  

Pandemic caused millions of people died, billions of people lost their jobs or had to stop 

working for a long time. Rural workers are one of the largest and serious forces by 

pandemic. From the above reasons, I decided to select the topic "Impact of Covid-19 

Pandemic on Employment and Income of Rural Labor in Nam Thanh Commune, Nam Truc 

District, Nam Dinh Province" 

Research to assess the actual impact of Covid-19 Pandemic on rural labor in Nam Thanh 

commune and then provide effective solutions to this issue. 

Specifically, for the purpose of: (1) to systematize the theoretical and practical basis 

Employment and income and photos of Covid 19 pandemic to rural labor; (2) Analyze the 
employment status and income of workers in Nam Thanh commune, Nam Truc district, 

Nam Dinh province; (3) To analyze the impact of Covid-19 disease to employees and 

income of workers in Nam Thanh commune. (4) 

Proposing a number of solutions to create jobs and improve income for employees in Nam 

Thanh commune in the coming time. 

Proposing solutions to improve employment and increase income for rural workers in Nam 

Thanh commune in the coming time. 

In order to conduct research, I conducted a random survey with 50 households. Data is also 

collected from local communes and officials through direct interviews and advice. 

Collection of data has been synthesized and processed by Excel software and is analyzed 

using the descriptive statistical methods and comparative statistics methods. 

The main results of the study are: the employment status of rural people, the income status 
of employees, the monthly actual spending of the previous employees, during and after the 

translation of Covid-19. Specifically, workers have temporarily quit their jobs long after 

going on social work, seriously reducing income and people have to choose more spending. 

Based on the main findings of the study, a number of proposed solutions, such as 

continuing to prevent and control pandemic good, improve the skills of local workers 

through vocational training and construction Infrastructure, etc. Rural infrastructure, 



encouraging labor export from the province, continuing to renew mechanisms and policies 

to ensure the rights of workers. 

79.  Đại học The impact of the COVID-19 

pandemic on business activities 

of individual business 

households". in Ha Tu ward, Ha 

Long city, Quang Ninh province 

Lê Mỹ Linh Đỗ Thị  Diệp The study aims to assess the effects of the COVID-19 on the business activities for 

individual household businesses in Ha Tu Ward, Ha Long City, Quang Ninh Provine. Based 

on that the study proposes some solutions to improve business activities of household 

businesses in the context of Covid-19 pandemic. 

80.  Đại học The study on the service 

provider's coping strategies with 

unstable conditions in covid-19 

pandemic at Long Bien ward, 
Long Bien district, Hanoi 

Đỗ Ngọc Lan 

Trinh 
Nguyễn 

Phượng Lê 
Starting at the end of 2019, the Covid-19 Pandemic has had a profound effect on all 

countries around the world. The global economy fell into a serious recession, and Vietnam's 

economy could not avoid the great impact from the Covid-19 pandemic. 

The pandemic has spread out of control and left millions dead, businesses bankrupt, and 
billions out of work. The service sector is one of the hardest hit as all countries restrict mass 

entertainment activities and each territory has to close. A lot of service providers have 

suffered great losses during the epidemic, but also many of them have been looking for 

different coping strategies and trying to maintain their income. From the above reasons, I 

decided to choose the topic "The study on the service provider's coping strategies with 

unstable conditions in covid-19 pandemic at Long Bien ward, Long Bien district, Hanoi". 

The study aims to analyze and evaluate strategies to deal with the situation of service 

providers in Long Bien ward, thereby providing comments and suggestions for this issue. 

Specifically, it aims to: (1) Systematize the theoretical and practical basis of the coping 

strategy and its impact on service providers during the Covid 19 pandemic; (2) Assessment 

of employment status, costs and income of service providers in Long Bien ward, Long Bien 
district, Hanoi; (3) To analyze the impact of coping strategies on the costs and income of 

service providers in Long Bien ward; (4) Comment and give suggestions for these solutions 

so that service providers can maximize their advantages. 

To conduct the research, I conducted a random survey with 50 service providers in Long 

Bien ward. Data was also collected from local rapporteurs and commune officials through 

direct interviews and consultations. Collected data was synthesized, processed by Excel 

software and analyzed by descriptive statistics and comparative statistical methods. 

The main results of the study are: Employment status and income status of service 

providers, actual monthly expenditure of service providers before and during the Covid-19 

pandemic. 
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Specifically, there are many service providers that have had to temporarily stop working 
because of the nature of their work, which is not part of essential services. Long periods of 

time off work due to social distancing cause their income to be severely reduced and people 

have to find strategies to maintain their personal income. For those who continue to provide 

services, they face many risks of losing customers, being exposed to pathogens. From there, 

they find strategies to help them maintain credibility with customers. 

On the basis of the main results of the study, a number of solutions were studied, such as 



transforming business types, improving working styles during the pandemic, improving 

skills to bring the best supply experience, replacing changes in the scope and size of service 

establishments, changes in employees. 

81.  Đại học Analysis of the business 

performance of My Hanh Group 

Joint Stock Company 

Nguyễn ánh 

Thương 
Giang 

Hương 
The study aims to the business performance of My Hanh Group Joint Stock Company from 

2018 to 2020 in order to propose appropriate solutions to improve the business performance 

of the company thereby improving the company's profit target in the coming time.  

Analytical methods such as statistical descriptive and comparative methods were used in 

the study. It showed that the average growth rate of corporate revenue over the past 3 years 

has had a positive change, ranging from 25–39%. However, due to the negative impact of 

the COVID-19 epidemic, the CAGR for the year 2020 is lower than two years ago. In 
addition, the liquidity and inventory turnover ratios of enterprises are not high, which 

directly affects the business performance of enterprises. 

82.  Đại học Capital mobilization from 

individual customers at Vietnam 

Joint Stock Commercial Bank 

for Industry and Trade company 

– Ba Dinh branch 

Nguyễn 

Phương Linh 
Bùi Thị 

Khánh Hòa 
Systematising the theoretical and practical foundations of capital mobilization from 

individual customers at commercial banks. 

Evaluating the current situation and efficiency of capital mobilization from individual 

customers, the factors influencing capital mobilization from individual customers at 

Vietinbank - Ba Dinh Branch. 

Proposing some solutions to improve the efficiency of capital mobilization from individual 

customers at Vietinbank - Ba Dinh Branch. 

83.  Đại học ANALYZING STOCK PRICE 

FLUCTUATION OF THE 

PETROVIETNAM DRILLING 

AND WELL SERVICE 
CORPORATION (PVD) IN 

VIETNAM 

Vũ Xuân Sơn Hồ Ngọc 

Ninh 
This study aims to analyze the price fluctuation of PVD stock, and propose some policy 

recommendations to improving investment efficiency for PVD stock investors in future. 

84.  Đại học Analysis of the financial 

situation of Garment 10 

Corporation  

Nguyễn Đăng 

Việt Cường 
Đồng Thanh 

Mai 
Gathering, generalizing, contributing to systematization of the company's financial issues. 

Assess the financial status of the company in recent years. 

Orient and propose solutions to promote the financial management level of the company in 

the coming years 

85.  Đại học The business performance of 

Vietnam Joint Stock 

Commercial Bank for Industry 

and Trade (Vietin Bank) 

Nguyễn Minh 

Hằng 
Phạm Văn 

Hùng 
Research thesis on the topic: "The business performance of Vietnam Joint 

Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank)". Thereby 

evaluating VietinBank's operations and business performance in the period 

2011-2020 in order to offer the most effective solutions for the bank's business 

performance. Specifically for the following purposes: (1) Systematize the 

theoretical and practical issues of VietinBank's business activities; (2) Analysis 

and evaluation of VietinBank's business performance in the period 2011-2020; 

(3) Propose orientations and solutions to improve VietinBank's business 
performance in the coming time. 

To conduct the research, I have collected the financial statements of 

VietinBank for the period 2011-2020. Collected data were synthesized, 



processed by Excel software and analyzed by descriptive statistics and 

comparative statistics methods. 

Research shows that VietinBank's business performance in the period 

2011-2020 have been quite good: capital mobilization and loans have increased 

over the years. VietinBank's income and expenses in general tend to increase. 

Base on the main results of the study, some solutions are proposed such 

as Marketing solutions, human resource training, improving the efficiency of 

capital mobilization to help improve VietinBank's business performance in the 

coming time. 

86.  Đại học Demand for pork consumption 
of MeatDeli product in Hoang 

Mai district, Ha Noi 

Lại Thị Loan Nguyễn 
Tuấn Sơn 

This study evaluate and analyze the factors affecting the demand for pork consumption of 
Meat Deli products in Hoang Mai district, Hanoi, and propose solutions to enhance the 

demand for pork consumption of Meat Deli products in the study site 

87.  Đại học IMPACT OF COVID 19 ON 

CONSUMER BUYING FOOD 

BEHAVIOR TOWARD 

ONLINE SHOPPING: A CASE 

STUDY IN LONG BIEN 

DISTRICT, HA NOI 

Bùi Hương 

Thảo 
Nguyễn 

Thanh Phong 
General objective 

Will COVID-19 change the behavior of buying fresh food? Will COVID-19 promote more 

often buying fresh food online? Is it possible for COVID-19 to change the way of 

shopping? This study aims to explore the effects of the COVID-19 pandemic on fresh food 

shopping behavior and try to answer the above questions. 

1.2.2.  Specific objectives 

(1) Discover the online shopping behavior of consumers for food products. 

- Propose a number of solutions and strategies to help online businesses in Vietnam and 

Vietnamese clean food companies capture customer needs and improve business 

performance. 
(2) Identify and analyze the factors affecting the actual situation of food consumption and 

consumption behavior of fresh food of households in Long Bien District, Hanoi; 

(3) Proposing some solutions to improve infrastructure and auxiliary services for e-

commerce in Hanoi. 

88.  Đại học Formal credit access of farmers 

in Long Phieng commune, Yen 

Chau district, Son La province 

Đào Thị Thảo Nguyễn Anh 

Đức 
The objective of this study is to analyze the status of formal credit access of farmers and 

determine the factors affecting the ability to access formal credit of farmers in Long Phieng 

commune, Yen Chau district, Son La province. The data used in the study were collected 

from a survey using a questionnaire with a total of 60 surveyed households. Households can 

access official credit mainly to serve production and business activities. Households do not 

access to formal credit mainly because they do not have collateral, some share that they do 

not want to access it because of complicated procedures. Ethnic minority households do not 

know the national language, so they cannot understand the loan procedures. The official 

sources of credit that households in Long Phieng commune can access are Agribank and 
Vietnam Bank for Social Policies. Most of the farmers borrow from agricultural agents in 

the form of credit. This study applies the Probit model to determine the factors affecting the 

ability to access formal credit. The estimated results show that ethnicity has an influence on 

households' ability to access formal credit. This means that policies to support formal credit 

access of ethnic minority households should be considered to improve the current situation 



89.  Đại học THE SITUATION OF 

PRODUCTION AND 

DISTRIBUTION OF 

GARMENT 10 

CORPORATION IN THE 

CONTEXT OF COVID-19 

PANDEMIC 

Nguyễn Hồng 

Quân 
Nguyễn Thị 

Hải  Ninh 
The topic has systematized the basic theoretical issues of production and 

distribution of garment products. The topic also points out the factors affecting the 

production and distribution of garment products. 

90.  Đại học Analysis of the financial 

situation of FPT Telecom Joint 

Stock Company in Cau Giay 
district, Ha Noi city 

Đỗ Thị Mai 

Phương 
Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

inancial activities are associated with all stages of the production and business process of an 

enterprise. On the basis of theory combined with the analysis of the financial situation at 

FPT Telecommunications Joint Stock Corporation, it can be affirmed: In an increasingly 
developed economy, stronger international integration requires every business In order to 

survive and develop, FPT Telecom Joint Stock Company in general and FPT Telecom Joint 

Stock Company in particular must improve their competitiveness in business activities. 

Financial analysis plays an important role in financial management as well as production 

and business management of enterprises, and is an effective management tool for business 

managers. The topic of corporate financial analysis is not a new topic, but the author stands 

from the analytical perspective of a manager, thereby developing on new perspectives in his 

thesis: New points in the approach approaches, indexes of interest, new in space and time 

research. In order to delve into the financial situation of FPT Telecom Joint Stock 

Company, this research paper will show the following contents: (1) Systematize the 

theoretical and practical framework of analyzing coporate financial; (2) Assess the financial 
situation of FPT Telecom Joint Stock Company; (3) Analysis of factors affecting the 

financial situation of FPT Telecom Joint Stock Company; (4) Proposing some solutions to 

improve the financial management efficiency of PFT Telecommunication Joint Stock 

Company. 

91.  Đại học Risk management in dairy 

farming in farmer households in 

Moc Bac commune, Duy Tien 

district, Ha Nam province 

Trần Lan Anh Nguyễn 

Minh Đức 
Animal husbandry is an important part of the agricultural sector, which is the main 

economic activity of the majority of households in rural areas. In Moc Bac commune, too, 

dairy cows are livestock that bring high income for households, but dairy farming requires 

people with high technical skills. Meanwhile, the households here mainly breed by 

experience, which makes dairy farming potentially risky. In order for risk management to 

be most effective in economic activities in general and risk management in households in 

particular, it is necessary to study risk management. 

92.  Đại học Hành vi tiêu dùng thịt lợn của 

các hộ gia đình tại địa bàn xã 

Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, 
tỉnh Thái Bình 

Trần Thị Lan 

Anh 
Đặng Xuân 

Phi 
Hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình tại địa bàn xã Thái Thượng, huyện Thái 

Thuỵ, tỉnh Thái Bình 

93.  Đại học Assessment of human capital 

quality at Nam Hung Tuyen 

Quang Limited Liability 

Company 

Đinh Ngọc 

ánh 
Dương Nam 

Hà 
The study aims to: (1) Systematize theories on human capital, quality of human capital, and 

criteria for evaluating the quality of human capital in enterprises, (2) Analyze the current 

situation of human capital quality at Nam Hung Tuyen Quang Co., Ltd., (3) Evaluate the 

factors affecting to improve the quality of human capital in Nam Hung Tuyen Quang Co., 



Ltd., (4) Propose some possible solutions to improve the quality of human capital at Nam 

Hung Tuyen Quang Co., Ltd. 

94.  Đại học Awareness and consumption of 

households on rural clean water 

in An Ap commune, Quynh Phu 

district, Thai Hinh province 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 
Nguyễn Thị 

Phương 
According to UN forecast, by 2020, demand for freshwater to serve industry will double 

compared to present; Household demand will increase by 130% and 40% of world's 

population will live in areas suffering from water shortages as a result of climate change 

and water resource abuse (Ministry of Natural Resources and Environment, 2014). An Ap 

commune is a commune in Quynh Phu district, with the advantage of natural water sources 

such as underground water sources, water from ponds, lakes, rivers and abundant annual 

rainfall. Therefore, people here are always used to using natural water sources as domestic 

water. Typically, Quynh Phu district, Thai Binh province with the rate of people having 
access to and participating in using rural clean water according to the standards of the 

Ministry of Health is up to 97.31% (Ha Linh, 2019). However, the actual survey shows that 

the proportion of people in the commune using clean water is currently 1,197/1,554 

households, only reaching 77% of the households in the whole commune. The author has 

systematized the concepts of rural clean water, people's awareness of clean water services; 

theories on the characteristics and role of rural clean water in human life; theories on the 

consumption of households using clean water for clean water services; factors affecting the 

awareness and consumption of using clean water of households in An Ap commune, Quynh 

Phu district, Thai Binh province. As the result, Demographic factors including age, gender, 

educational level and the influence of the surrounding environment such as information 

from relatives, friends, information from the communication system, loudspeakers, radio... 
are weak. Factors that have a great influence on the awareness of people in An Ap 

commune about rural clean water. Factors including income, family member, price, 

awareness are infuence to household’s consumption in An Ap commune. From there, the 

author make some key solution such as: Promoting propaganda to improve households’ 

awareness about clean water services; Strength of local authorities' management of water 

supply quality; Upgrading operations of clean water supply plant; Raising household’s 

incomes, for raising awareness and consumption of households on the area. 

95.  Đại học Thực trạng và giải pháp tái sử 

dụng phân thải chăn nuôi và phụ 

phẩm cây trồng tại xã Hoà Tiến, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

năm 2022 

Nguyễn Thị 

Hương 
Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
Trong bối cảnh nền kinh tế nông nghiệp nước ta đang phát triển nhanh chóng, sản lượng 

cây trồng và gia súc, gia cầm không ngừng tăng lên. Hiện nay, phân chuồng và phụ phẩm 

cây trồng đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ở các vùng nông thôn Việt Nam. Vì vậy, 

đánh giá thực trạng tái sử dụng phân thải chăn nuôi và phụ phẩm cây trồng tại xã Hòa Tiến, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp tái sử dụng chất thải chăn nuôi và phụ 

phẩm cây trồng tại xã là rất quan trọng. Phỏng vấn bán cấu trúc từng hộ gia đình, trang trại 
và cán bộ kết hợp với khảo sát thực tế tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho 

thấy khối lượng phân gia súc và gia cầm tạo ra từ chăn nuôi lợn (63%) và gà (23%) khá lớn. 

Các hộ chủ yếu xả phân gia súc vào bể chứa nóng hoặc ủ gây ô nhiễm môi trường. Với 

17.380 tấn/năm, phụ phẩm nông nghiệp phát sinh đặc biệt từ trồng lúa (71%) và được xử lý 

theo các cách khác nhau: Đốt làm phân bón (chiếm 34%), làm đệm lót và thức ăn cho gia 

súc, gia cầm (21%). Một số yếu tố như chính sách, quy mô sản xuất, công nghệ - kỹ thuật 



và nhận thức của người dân đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc tái sử dụng phân thải và phụ 

phẩm cây trồng của địa phương. Đề tài đã đề xuất một số giải pháp cụ thể như ủ phân, nấm 

và mô hình VACB tái sử dụng phân lợn, gà và phụ phẩm cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả 

tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. Xã Hòa Tiến cũng cho thấy 

tiềm năng áp dụng chu trình khép kín cho các mối tương tác giữa chất thải và tài nguyên 

trong hệ thống sản xuất cây trồng - vật nuôi. 

96.  Đại học Research on safe vegetable 

consumption need of 

households in Sai Dong Ward, 

Long Bien District, Hanoi City 

Đặng Trúc 

Phương 
Trần Thị Thu 

Trang 
The aim of this study was to research the consumption needs of safe vegetables of 

consumers in Sai Dong ward in order to provide market development solutions for 

producers and businesses to offer consumption and consumption plans for safe vegetable 

products. In order to achieve the aim, the study was conducted with objectives as evaluating 
the status of the consumption and factors affecting to the consumption need of safe 

vegetables in Sai Dong ward so as to improve the production processing and productive 

quality to meet the increasing needs of consumers for safe vegetable products. 

97.  Đại học FINANCIAL ANALYSIS AT 

VIET LAM CONSTRUCTION 

AND CONCRETE JOINT 

STOCK COMPANY 

Lê Trần Linh 

Trang 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Based on assessing the financial situation of Viet Lam Construction and Concrete Joint 

Stock Company in the past, we propose solutions to improve the financial management of 

Viet Lam Construction and Concrete Joint Stock Company in the coming period. 

98.  Đại học Phát triển kinh tế hộ tại xã Bình 

Dương, huyện Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh 

Trần Thị Thu 

Trang 
Lê Thị 

Thanh Loan 
Phát triển kinh tế hộ tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

99.  Đại học Research on safe vegetable 

consumption behaviors of 

households in Dong Hoi 

commune, Dong Anh district, 
Ha Noi 

Nguyễn Hà Vi Nguyễn Hữu 

Nhuần 
The objective of this study is to study the safe vegetable consumption behavior of 

households in Dong Hoi commune, Dong Anh district, Hanoi City. From there, propose 

some solutions to promote the safe vegetable consumption behavior of households in Dong 

Hoi commune, Dong Anh district, Hanoi City in the coming time. The study used methods 
of collecting secondary data and surveying 40 households in the form of direct and online 

surveys. Descriptive and comparative statistics were used for data analysis. the study 

focuses on evaluating the current situation of using safe vegetables and promoting the 

consumption of safe vegetables in Dong Hoi commune, Dong Anh district, Hanoi city, 

assessing the consumer's level of consumption of safe vegetables, the amount of use or the 

frequency of vegetable purchases. Analysis of influencing factors and criteria when 

choosing to buy safe vegetables for consumers. Evaluation of factors affecting the 

consumption behavior of safe vegetables in the locality was also made by the study. From 

there, give directions and some solutions to raise consumer awareness and promote safe 

vegetable consumption in the study area. 

100.  Đại học Các yếu tố tác động đến ý định 

khởi nghiệp của sinh viên kinh 

tế học viện nông nghiệp việt 
nam 

Nguyễn Thị 

Yến 
Trần Thị 

Minh Hòa 
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất ớt tại xã Quang Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

101.  Đại học Đánh giá thực trạng sử dụng đất 

nông nghiệp trên địa bàn xã 

Ngô Thúy An Trần Đình 

Thao 
Đề tài đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đất về sử dụng đất 

nông nghiệp; (2) Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn 



Hiền Giang, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội  
xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội (3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình 

hình sử dụng đất của các hộ nông dân trên địa bàn xã; (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới. Các 

giải pháp chính của đề tài bao gồm Giải pháp quy hoạch và sử dụng đất, giải pháp về con 

người, giải pháp về thị trường tiêu thụ nông sản, giải pháp về vốn đầu tư, giải pháp về khoa 

học kỹ thuật, giải pháp về cơ sở hạ tầng, giải pháp về môi trường. Bên cạnh đó đưa ra 

những kiến nghị đối với cán bộ địa phương và các hộ nông dân để phát huy vai trò của các 

bên, đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả nhất. 

102.  Đại học Liên kết trong sản xuất và tiêu 

chè hữu cơ tại xã Phúc Xuân, 
TP Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn Thị 

Quế Anh 
Đỗ Thị Nhài Phúc Xuân là một xã vùng núi thấp thuộc TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây có 

điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là sản xuất chè, trong những 
năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch một số vùng sản xuất chè theo hướng hữu cơ 

trong đó có xã Phúc Xuân nằm trong vùng quy hoạch. Sản xuất chè hữu cơ trên địa bàn xã 

còn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tình hình liên kết còn lỏng 

lẻo, hộ nông dân còn chưa hiểu hết về những lợi ích mà sản xuất chè hữu cơ mang lại,... 

Trong những năm gần đây diện tích sản xuất và sản lượng chè hữu cơ trên địa bàn xã Phúc 

Xuân đã xu hướng phát triển. Tuy nhiên, thị trường đầu ra chưa ổn định, người dân còn gặp 

nhiều khoá khăn trong quá trình tiêu thụ, các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều. Xuất phát 

từ thực tiễn tôi đã chọn đề tài "Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè hữu cơ tại xã Phúc 

Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên". 

Mục tiêu nghiên cứu cuả đề tài là: “ Đánh giá thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

Chè hữu cơ tại xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”. Từ đó đề xuất một số 
định hướng và giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ Chè hữu cơ tại 

địa phương trong thời gian tới.  

103.  Đại học Tác động của dịch Covid-19 đến 

sinh kế của các hộ kinh doanh 

dịch vụ ăn uống tại thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội 

Vũ Thị Ngọc 

ánh 
Bùi Văn 

Quang 
Đại dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng cực lớn tới đời sống của tất cả mọi người trong hầu hết 

tất cả mọi ngành nghề, đặc biệt trong đó phải kể đến ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Việc hạn chế người dân đi lại khi không cần thiết, nghiêm cấm tụ tập đông người, đóng cửa 

các hàng quán, thậm chí cách ly toàn xã hội… đã dẫn đến việc sử dùng dịch vụ ăn uống của 

Thị Trấn Trâu quỳ bị giảm sút mạnh mẽ. Chính vì lí do đó mà việc kinh doanh của các hộ 

tại đây đã bị chậm lại cũng như sụt giảm. Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 và 

càng ngày càng có nhiều biến thể nguy hiểm hơn thì tác động của nó đối với đời sống kinh 

tế-xã hội đặc biệt là đến các hộ kinh doanh sẽ ngày một gia tăng. 

Hiện nay tại thành phố Hà Nội dịch covid-19 ngày càng khó kiểm soát vì Hà Nội chính là 

đầu não kinh tế của toàn bộ nước Việt Nam. Có rất nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa hoặc 

chuyển việc làm nên cũng ảnh hưởng ít nhiều của dịch bệnh Covid-19, chính vì lí do đó nên 
em quyết định chọn đề tài “ Tác động của dịch Covid-19 đến sinh kế của các hộ kinh doanh 

dịch vụ ăn uống tại Thị Trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội’’nhằm ổn định 

sinh kế cho các hộ kinh doanh trong thời gian tới.  

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, trong để tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

điều tra 50 hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn Thị trấn Trâu Quỳ bằng cách sử dụng 

phương pháp thống kê mô tả, phương pháp thống kê so sánh, phương pháp hỏi chuyên sâu.  



Bên cạnh đó đại dịch covid-19 còn gây những tác động xấu ảnh hưởng lớn đến việc làm của 

người kinh doanh dịch vụ ăn uống. Có đến 84% các hộ kinh doanh phải chuyển việc làm, 

8% bị thất nghiệp. Dịch Covid còn tác động đến giá đầu vào, ảnh hưởng đến thu nhập của 

các hộ kinh doanh ăn uống . Phần lớn các hộ dân đều chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 

19 về mặt kinh tế, việc làm, thu nhập. Tình trạng mất việc và phải chuyển việc chiếm tỷ lệ 

cao. Sau khi dịch bệnh bùng phát số lượng lao động thất nghiệp trong các hộ tăng lên. Thu 

nhập của người dân bị ảnh hưởng và phần lớn là thu nhập giảm xuống. Vấn đề lo lắng nhất 

của người dân lần lượt là tiền bạc, sức khỏe và nguy cơ bị nhiễm bệnh.  

Hiện nay người dân đang khắc phục hậu quả bằng cách cắt giảm chi tiêu, chi tiêu một cách 
hợp lý, tìm việc làm để nâng cao thu nhập cũng như duy trì ổn định cuộc sống. 

104.  Đại học Phát triển nguồn nhân lực tại 

công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng An Bình Minh, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

Trịnh Anh 

Duy 
Nguyễn Thị 

Hải Ninh 
đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

An Bình Minh, qua đó tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp nhằm khắc 

phục hạn chế trong thời gian tới. Qua nghiên cứu, công ty đã và đang làm tốt công tác phát 

triển nguồn nhân lực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: chế độ 

đãi ngộ, tiền lương, môi trường làm việc, chất lượng đào tạo,... 

105.  Đại học Phát triển sản xuất ổi trên địa 

bàn xã Đông Dư - huyện Gia 

Lâm - Hà Nội  

Hà Ngọc ánh 

Dương 
Nguyễn 

Thanh Phong 
Phát triển sản xuất ổi trên địa bàn xã Đông Dư - huyện Gia Lâm - Hà Nội  

106.  Đại học Thực trạng phát triển kinh tế hộ 

nông dân trên địa bàn xã Bắc 

Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn 

Trương Minh 

Hiếu 
Mai Thanh 

Cúc 
Xã Bắc Lãng là một xã miền núi của huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, đất đai rộng lớn chủ 

yếu là đất đồi núi, trình độ sản xuất thấp, việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn còn 

gặp nhiều khó khăn, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực của hộ nông dân vẫn chưa tốt. 

Vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân đang được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể 

các ngành quan tâm. Những vấn đề cần làm rõ là: Hiện trạng kinh tế hộ nông dân của xã 
Bắc Lãng ra sao? Những giải pháp chủ yếu nào nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân? Đó là 

một số vấn đề đặt ra cần đưọc giải đáp. Để góp phần nghiên cứu và giải đáp những vấn đề 

trên, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn 

xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn". 

107.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19 đến hoạt động kinh doanh 

của người buôn bán nhỏ trên địa 

bàn phường Tương Giang, 

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Nguyễn Thị 

Thanh Huế 
Nguyễn Tất 

Thắng 
Tiến hành thực hiện đề tài: “Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt dộng kinh doanh 

của người buôn bán nhỏ tại phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”, tôi sẽ 

từng bước giải quyết bốn mục tiêu chính sau: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực 

tiễn về hoạt động kinh doanh của người buôn bán. Thứ hai, đánh giá thực trạng hoạt động 

kinh doanh của người buôn bán nhỏ trên địa bàn phường Tương Giang trong thời kì dịch 

bệnh Covid-19 đang diễn ra. Thứ ba, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

đến hoạt động kinh doanh của người buôn bán nhỏ trên địa bàn nghiên cứu. Thứ tư, đề xuất 

giải pháp nhằm giúp người buôn bán thích ứng với tình hình mới khi dịch bệnh Covid-19 

xảy ra trên địa bàn phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian 
tới. 

108.  Đại học Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Công ty Cổ phần Pin 

Xuân Hoà  

Hà Việt Hùng Nguyễn Thị 

Minh Thu 
Mục tiêu nghiên cứu: (i) Góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả 

hoạt động kinhdoanh của doạnh nghiệp; (ii) Đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới 

kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Pin Xuân Hoà trong giai 



đoạn 2019 – 2021; (iii) Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của công ty cổ phần pin xuân hoà trong thời gian tới. Nghiên cứu đã đề xuất các giải 

pháp sau: Tăng khối lượng tiêu thụ sản; Điều chỉnh giá bán phù hợp; Tăng cường biện pháp 

quản lý, kiểm tra nhằm tiết kiệm các khoản mục chi phí bằng cách luân chuyển hàng hoá 

một cách khoa học, hợp lý; Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý; Công ty nên tận dụng tối đa 

nguồn lực hiện có, đồng thời chú trọng nâng cao tay nghề cho công nhân, bổ túc thêm một 

số nghiệp vụ cho nhân viên văn phòng; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh; 

Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mua sắm thêm các thiết bị hiện đại để nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm. 

109.  Đại học Phát triển sản xuất cam đường 
canh của các hộ theo hướng bền 

vững tại địa bàn xã Nam 

Thượng, huyện Kim Bôi,tỉnh 

Hòa Bình 

Vũ Đức Huy Lê Khắc Bộ Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất của các hộ gia đình trồng cam đường canh tại địa 
bàn, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất từ đó đề ra 1 số giải pháp phát triển 

bền vững sản xuất cam canh ở địa bàn xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

110.  Đại học Giải pháp giảm nghèo cho các 

hộ dân trên địa bàn xã Chiềng 

Tương, huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn  

Lìa Thị Kdua Nguyễn Hữu 

Giáp 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảm nghèo cho các hộ dân trên địa bàn xã 

Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn từ đó đề xuất và hoàn thiện nhóm giải pháp giảm 

nghèo cho các hộ dân trên địa bàn xã Chiềng Tương, H. Yên Châu, Sơn La 

111.  Đại học Tiếp cận tín dụng chính thức 

của hộ nông dân trên địa bàn xã 

Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn Trọng 

Khôi 
Nguyễn Anh 

Đức 
Đánh giá hiện trạng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ ở xã Vạn Ninh, 

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đánh giá hiện trạng thông qua các yếu tố như: thu nhập 

bình quân, chi tiêu bình quân, loại tài sản thế chấp cho khoản vay, giá trị tài sản thế chấp, 

các thông tin về nguồn vốn vay: lượng tiền xin vay, lượng tiền vay được, kỳ hạn của khoản 

vay, lãi suất, mục đích vay vốn, số ngày nhận được tiền từ khi nộp hồ sơ xin vay, nguồn 
tiền dùng để thanh toán nợ vay, khả năng vay từ nguồn tín dụng phi chính thức, khoảng 

cách tới tổ chức tín dụng, số lần vay được vốn chính thức trước đây… Phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và lượng vốn vay của nông hộ ở xã 

Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng 

tiếp cận tín dụng chính thức và lượng vốn vay của nông hộ, bài nghiên cứu sử dụng các 

biến: tuổi chủ hộ, giới tính, trình hộ học vấn chủ hộ, số thành viên trong hộ, dân tộc, thu 

nhập bình quân năm, chi tiêu bình quân năm, diện tích đất sản xuất, đất có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, tài sản thế chấp, quan hệ xã hội, hộ có tham gia vào tổ chức xã hội, hộ 

có khả năng vay từ nguồn tín dụng phi chính thức, mục đích sử dụng vốn, thời gian cư trú, 

kinh nghiệm sản xuất, khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức, số lần vay tín dụng 

chính thức trước đây của hộ, quan hệ xã hội của hộ, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản 

xuất. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tín dụng 
chính thức của nông hộ ở xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.  

112.  Đại học Nghiên cứu hành vi mua sắm 

trực tuyến của người tiêu dùng 

tại phường Thái Thịnh, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị 

Lan 
Hoàng Thị 

Hằng 
Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại phường Thái Thịnh, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương từ đó có nhóm giải pháp cũng như gợi ý chính sách thúc đẩy 

hành vi mua sắm trực tuyến trên địa bàn P. Thái thịnh, Kinh Môn, Hải Dương. 



113.  Đại học Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thịt 

lợn cho các hộ chăn nuôi trên 

địa bản xã Cửu Cao, H. Văn 

Giang, Hưng Yên 

Bùi Thị Nụ Trần Thị Thu 

Trang 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng từ đó đề xuất nhóm giải pháp 

đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn cho các hộ chăn nuôi trên địa bản xã Cửu Cao, H. Văn Giang, 

Hưng Yên 

114.  Đại học Phát triển chăn nuôi hươu sao 

trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Khánh 

Nhật 
Đồng Thanh 

Mai 
Trong thời buổi kinh tế hội nhập hiện nay, mỗi quốc gia trên thế gia trên thế giới luôn đòi 

hỏi mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi lĩnh vực không ngừng nâng cao hiệu quả và phát huy những 

lợi thế của mình để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ở nước ta, cùng với trồng trọt, 

ngành chăn nuôi cũng dần khẳng định vị thế của mình trong cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Chăn nuôi được coi là ngành sản xuất tạo thu nhập chính cho người nông dân nâng cao đời 

sống, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Phát triển chăn nuôi được coi là hướng 
phát triển nông nghiệp bền vững. 

Đến nay, trên địa bàn xã Sơn Phú, hươu sao là một loại vật nuôi cho thu nhập ổn định cao 

hơn so với các loài gia súc khác, giúp ổn định đời sống cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, 

dù đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng việc phát triển chăn nuôi hươu sao vẫn chưa 

tương xứng với tiềm năng, chưa được đầu tư nghiên cứu kĩ lưỡng để phát huy tối đa tại địa 

phương. Vấn đề đặt ra hiện nay ở xã Sơn Phú nói riêng và toàn huyện Hương Sơn nói 

chung là cần làm gì để đẩy mạnh và phát triển chăn nuôi hươu sao đạt hiệu quả cao, đúng 

với vai trò và tầm quan trọng của nó trong cơ cấu kinh tế của huyện. 

Xuất phát từ những vấn đề đó, tôi lựa chọn đề tài: “Phát triển chăn nuôi hươu sao trên địa 

bàn xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” để nghiên cứu và hoàn thành bài khóa 

luận tốt nghiệp của mình. 
Qua điều tra tìm hiểu thực tế ở địa phương tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn đã cho chúng 

ta cái nhìn tổng quát về thực trạng chăn nuôi hươu ở địa bàn xã. Nghề chăn nuôi hươu sao ở 

đây đã có lịch sử phát triển lâu dài. Ở xã Sơn Phú hươu sao đã được chăn nuôi từ thập niên 

60 – 70 của thế kỉ 18 và phát triển cho tới bây giờ. Qua điều tra phỏng vấn 60 hộ chăn nuôi 

hươu sao ở xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ta nhận thấy rằng lao động của các 

hộ điều tra chủ yếu là lao động gia đình, trình độ văn hóa khá cao, hầu hết đều có trình độ 

phổ thông. Tuổi bình quân của chủ hộ khác biệt giữa các quy mô chăn nuôi, số năm kinh 

nghiệm chăn nuôi hươu sao cũng tăng dần theo quy mô chăn nuôi. Về tình hình đầu tư chăn 

nuôi của các hộ điều tra ta thấy, số lượng hươu ở xã có xu hướng tăng lên theo từng năm, tỷ 

lệ chủ yếu vẫn là hươu đực. Các hộ chủ yếu chăn nuôi theo quy mô vừa (4-7 con), 60 hộ 

điều tra thì 37 hộ chăn nuôi theo quy mô vừa. Về tiêu thụ sản phẩm, hươu chủ yếu là nuôi 

lấy nhung, thường thì sau khi nhung được cắt sẽ có khách lẻ hoặc đại lý thu gom mua trực 
tiếp nhung tươi luôn, phần đa là bán cho đại lý thu gom. Đối với hộ nuôi hươu cái lấy giống 

thì thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong và các xã lân cận, trong huyện. 

Chăn nuôi hươu sao tại xã Sơn Phú đang gặp phải một số vấn đề, khó khăn tồn tại như vốn, 

đất đai, thị trường tiêu thụ, chính sách hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của nông hộ. 

Bên cạnh đó còn các yếu tố ảnh hưởng lớn tới hiệu quả chăn nuôi hươu như yếu tố tự nhiên, 

kỹ thuật, trình độ chăn nuôi, dịch bệnh. 

Trên cơ sở đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng và tận dụng được những điều kiện 



thuận lợi từ điều kiện tự nhiên tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

chăn nuôi của xã như đáp ứng đủ nhu cầu con giống có chất lượng tốt, đa dạng hóa các 

nguồn vốn, Tăng cường mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi 

hươu sao hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ 

chức các lớp tập huấn về kỹ thuật, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, , cần có các chính sách 

đồng bộ đối với phát triển chăn nuôi hươu.  

Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, cộng với những tiềm năng sẵn có của địa 

phương, tôi tin rằng trong thời gian tới chăn nuôi hươu sao sẽ ngày càng phát triển hiệu 

quả, bền vững 

115.  Đại học Đánh giá nhu cầu mua thưc̣ 
phẩm trưc̣ tuyến của người tiêu 

dùng trong bối cảnh Covid-19 

tại xã Việt Hùng, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

Ngô Thị 
Nhung 

Trần Nguyên 
Thành 

Từ những khó khăn trong việc mua sắm thực phẩm trưc̣ tuyến tại xã Việt Hùng, đề tài 
“Đánh giá nhu cầu mua thưc̣ phẩm trưc̣ tuyến của người tiêu dùng trong bối cảnh Covid-19 

tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” đã được thực hiện. Muc̣ tiêu nghiên 

cứu của đề tài là xác định thưc̣ traṇg và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu mua thưc̣ phẩm 

trưc̣ tuyến của người tiêu dùng taị xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nôị trong bối cảnh 

Covid-19. Từ đó, đề xuất những giải pháp giúp các cơ sở, doanh nghiệp nắm bắt được nhu 

cầu khách hàng và nâng cao hiệu quả hoaṭ đôṇg kinh doanh thưc̣ phẩm trưc̣ tuyến. Nghiên 

cứu này tiến hành điều tra khảo sát với 60 người dân trên địa bàn xã. Qua tổng hợp các mẫu 

điều tra, các kết quả nghiên cứu được thu thâp̣ bằng cách thu thâp̣ số liệu từ phiếu điều tra 

online. Sử duṇg môṭ số phương pháp phân tích kinh tế như thống kê mô tả, thống kê so 

sánh,… để phân tích và làm rõ nhu cầu mua thưc̣ phẩm trưc̣ tuyến của người tiêu dùng taị 

xã Việt Hùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt về nhu cầu mua thực phẩm trực 
tuyến giữa các nhóm trình độ học vấn, thu nhập, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và các yếu 

tố bên ngoài khác như khoảng cách, tình hình dịch bệnh, xu hướng phát triển của TMĐT 

cũng là các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến. Dựa trên kết quả 

nghiên cứu, đưa ra được các giải pháp về giá cả, chất lượng thực phẩm, chất lượng dịch vụ 

giao hàng... giúp các cơ sở, doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu khách hàng và nâng cao 

hiệu quả hoaṭ đôṇg kinh doanh thưc̣ phẩm trưc̣ tuyến trong thời gian tới. 

116.  Đại học Thực trạng hoạt động kinh 

doanh của Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Liên doanh QT 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 
Nguyễn Thị 

Huyền Châm 
Mục tiêu nghiên cứu chung của khóa luận là đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Liên doanh QT, từ đó đề xuất một số định hướng và các giải 

pháp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 

Nhằm làm rõ mục tiêu đề ra đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Các vấn đề lý luận và thực 

tiễn về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Liên doanh QT 

trong 3 năm 2019- 2021. 

Cần nắm rõ cơ sở lý luận của đề tài, giúp hiểu sâu hơn về đối tượng nghiên cứu. Vì vậy tôi 
đưa ra một số khái niệm cơ bản về hoạt động kinh doanh như sau: kinh doanh, hoạt động 

kinh doanh, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc điểm, vai trò và hệ thống các chỉ 

tiêu dùng để phân tích kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Qua nghiên cứu đề tài đã góp phần hệ thống hóa một số lý luận về hoạt động kinh doanh , 

hiệu quả kinh doanh, đồng thời hệ thống hóa một số thực tiễn sau: Thực trạng của ngành 

nghề mà Công ty đang kinh doanh. 



Chúng ta cần nghiên cứu rõ đặc điểm tình hình của Công ty, bao gồm:  

* Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Liên doanh QT. 

* Hệ thống tổ chức của Công ty 

* Tình hình về lao động, cơ sở vật chất, nguồn vốn và tình hình chung về kết quả và hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tôi đã tiến hành đi phân tích thực trạng 

hoạt động kinh doanh tại Công ty, và từ đó, tôi nhận thấy: 

Trong 3 năm hoạt động, Công ty đã đạt được nhiều kết quả như: Quy mô hoạt động sản 

xuất của Công ty được mở rộng, công ty đầu tư vào một số ngành nghề mới, trang thiết bị 
máy móc đang được đầu tư ngày một nhiều hơn nhằm đem lại hiệu quả lao động cao nhất. 

Doanh thu bán hàng của Công ty có xu hướng tăng, bên cạnh đó Công ty còn các chính 

sách đãi ngộ tốt nên nhiều công nhân gắn bó với Công ty một cách lâu dài. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì Công ty cũng vẫn còn những hạn chế cần 

khắc phục như: Trình độ người lao động còn hạn chế. Các chính sách và kế hoạch Công ty 

đưa ra chưa thực hiện được hoàn toàn. Do Công ty mở rộng quy mô, kinh doanh thêm 

ngành nghề mới mà nguồn vốn phân chia cho các ngành chưa thật sự hợp lý. Chi phí quản 

lý cũng tăng qua các năm, đến năm 2021 là 1,7 tỷ. Các chi phí khác cũng tăng và cao đặc 

biệt năm 1019 tổng chi phí là 49,11 tỷ mà tổng doanh thu thu về là 48,6 tỷ dẫn đến công ty 

làm ăn thua lỗ, đến năm 2020,2021 đã khắc phục và cố gắng cải thiện tình hình kinh tế tuy 

nhiên lợi nhuận vẫn đạt mức rất thấp. 
Đề tài có phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty như: 

Nhân tố kinh tế, Yếu tố khoa học và công nghệ, quản lý chi phí; yếu tố về vốn; yếu tố về 

lao động. Từ thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đề tài. Để khắc phục những vấn 

đề còn tồn tại trên tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau: Giải pháp về nâng cao trình độ, 

tay nghề của lực lượng lao động, giải pháp nâng cao quản lý, huy động và sử dụng vốn; 

điều chỉnh định hướng kinh doanh giai đoạn 2019- 2021 và giai đoạn tiếp theo. 

117.  Đại học Thực trạng thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt của người dân 

trên địa bàn phường Đồng Mai, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Thị 

Phương 
Nguyễn Thị 

Phương 
Đất nước ngày càng phát triển về kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được cải 

thiện, tuy nhiên đi đôi với sự phát triển là những khó khăn mà chưa giải quyết được, trong 

đó có vấn đề thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân. Phường Đồng Mai, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội cũng gặp tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt, ngoài việc rác 

thải được thu gom và xử lý ở nhà máy, thì trên địa bàn vẫn còn bãi rác lộ thiên, gây ảnh 

hưởng tới môi trường, đời sống của người dân sinh sống xung quanh. Vì vậy, tôi quyết định 

nghiên cứu đề tài:" Thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân trên địa 
bàn phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội". 

118.  Đại học Nghiên cứu thực trạng sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ 

nghệ của các hộ sản xuất tại xã 

Vạn Điểm Huyện Thường Tín 

Thành Phố Hà nỘI 

Nguyễn Minh 

Quang 
Nguyễn 

Mạnh Hiếu 
Nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của các hộ sản xuất tại 

xã Vạn Điểm Huyện Thường Tín Thành Phố Hà nội từ đó đề xuất nhóm giải pháp tăng 

cường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này cho các hộ trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian 

tới. 



119.  Đại học Sinh kế của người dân trên địa 

bàn xã Khánh Hải, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình trong bối 

cảnh Covid-19  

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 
Trần Thị 

Minh Hòa 
Đề tài tập trung hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về các khái niệm, chủ trương, 

chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế, các kiến thức xoay quanh dịch bệnh Covid-19. Tìm 

hiểu các nguồn vốn sinh kế, hoạt động sinh kế của người dân, các ảnh hưởng trược tiếp từ 

dịch bệnh đến người dân trên địa bàn xã. Từ đó, nghiên cứu, tìm ra những giải pháp chủ 

yếu nhằm phát triển sinh kế của các hộ dân trên địa bàn xã Khánh Hải 

120.  Đại học Quản lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn Phường Ngọc Thụy, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội 

Bùi Đình Tấn Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn liên quan đến quản lý rác thải sinh hoạt; 

Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Lông 

Biên, thành phố Hà Nội; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn; Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian 

tới. 

121.  Đại học Phát triển kinh tế hộ tại Xã Tân 
Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 

Hưng Yên 

Đỗ ánh Tuyết Lê Thị 
Thanh Loan 

Phát triển kinh tế hộ tại Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

122.  Đại học Đáng giá chất lượng dịch vụ 

chăm sóc khách hàng cá nhân 

tại Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - CN Tiên 

Sơn  

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

Đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá 

nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tiên Sơn từ đó đưa ra các để xuất 

giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng  

123.  Đại học Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm mây giang đan của hộ 

dân trên địa bàn xã Nhật Tân, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam  

Nguyễn Thị 

Thoa 
Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

MGĐ là một ngành tiểu thủ công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao cho cả nước. Xã Nhật 

Tân, có truyền thống sản xuất MGĐ và đang có xu hướng phát triển. Tuy nhiên, trong quá 

trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Qua nghiên cứu nhằm đánh giá 

thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong sản xuất và tiêu thụ MGĐ của hộ dân, 

để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển. Nghiên cứu điều tra tại 70 hộ sản xuất MGĐ. 

Kết quả cho thấy, Về sản xuất, nguyên liệu chiếm 87,47% tổng chi phí sản xuất của hộ. Tỷ 
lệ lao động chưa qua đào tạo chiếm từ 70% đến 100% mỗi hộ. Tổng sản phẩm có tỷ trọng: 

25,4% là khay bo góc; 24,38% là khay vuông; 20,92% là khay chữ nhật; 18,63% là khay 

tròn và 11,04% là thùng tròn. Chi phí bình quân khoảng 236 triệu đồng/hộ/tháng. Về tiêu 

thụ, tổng quan lượng tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã đạt 95%. Các kênh tiêu thụ chính 

của hộ bao gồm 7% tiêu thụ trực tiếp tới người tiêu dùng cuối cùng, 58% tiêu thụ qua các 

đại lý và 35% tiêu thụ qua doanh nghiệp. Về yếu tố ảnh hưởng qua đánh giá của hộ dân bao 

gồm: Nguồn nguyên liệu, có 41,43%; Năng suất lao đông, có 25,71%; Nguồn vốn sản xuất, 

có 31,43%; Thời tiết, có 23,86%; Thị trường tiêu thụ, có 25,75%; bên cạnh đó còn có các 

yếu tố: Thị hiếu người tiêu dùng ; Chính sách của nhà nước. Về giải pháp: Giải pháp về 

nguyên liệu; Giải pháp về lao động; Giải pháp về sản phẩm; Giải pháp về thị trường. 

124.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của người 

dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn xã Nhật 
Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

Nguyễn Thị 

Kim Thoa 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 

Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 



125.  Đại học Phát triển sản xuất lúa tại xã Nội 

Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh 

Hà Thu Trà Lê Phương 

Nam 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, từ đó đề xuất nhóm giải pháp tăng cường sản xuất lúa tại 

xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

126.  Đại học Thay đổi sinh kế của người dân 

trong bối cảnh công nghiệp hóa: 

trường hợp nghiên cứu tại xã 

Kim Bình, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Trương Thùy 

Trang 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Nghiên cứu thực trạng sự thay đổi sinh kế của người dân trong bối cảnh công nghiệp hóa tại 

xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm 

bảo sinh kế bền vững cho người dân tại xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

127.  Đại học Thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn xã Vạn Phúc, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Nguyễn Đức 

Trung 
Trần Thế 

Cường 
Nhằm đánh giá thực trạng công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vạn Phúc, 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu gom và xử lý rác thải, từ đó đề xuất 

phương hướng, các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, quản lý kiểm 
soát việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo, góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

128.  Đại học Phân tích hiệu quả hoạt động 

Marketing - Mix của Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Liên doanh 

QT 

Đàm Hải Yến Đặng Xuân 

Phi 
Phân tích hiệu quả hoạt động Marketing - Mix của Công ty Cổ phần Đầu tư và Liên doanh 

QT 

129.  Đại học Việc làm của lao động nông 

thôn xã Đặng Xá, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội trong 

bối cảnh đại dịch Covid 19 

Hoàng Minh 

Yến 
Đỗ Thị Diệp Nghiên cứu thực trạng việc làm của lao động nông thôn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội trong bối cảnh đại dịch Covid 19 từ đó đề xuất nhóm giải pháp giải quyết việc 

làm cho lao động nông thôn xã Đặng Xá. 

130.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt bò của hộ gia đình trên địa 

bàn phường Võ Cường, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị 

Yến 
Đặng Xuân  

Phi 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình trên địa bàn phường Võ Cường, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

131.  Đại học Analyzing business 
performance of vehicle 

insurance at Bac Ninh post and 

telecommunication insurance 

company 

Dương Trí 
Dũng 

Hồ Ngọc 
Ninh 

The study was undertaken to analyze the efficiency of Bac Ninh Post and 
Telecommunication Insurance Company's vehicle insurance business, with the goal of 

offering ideas to improve the efficiency of company's vehicle insurance company shortly. 

132.  Đại học An assesssment of credit card 

service development at Asia 

Commercial Joint Stock Bank - 

Thang Long Branch 

Lê Hồng Hải Nguyễn Mậu 

Dũng 
An assesssment of credit card service development at Asia Commercial Joint Stock Bank - 

Thang Long Branch 

133.  Đại học Production of fresh bud tea by 

farmers households in My Bang 

commune, Yen Son District, 

Tuyen Quang Province 

Nguyễn Đức 

Minh Hiếu 
Phạm Thanh 

Lan 
On the basis of researching the current situation of fresh bud tea production of 

farmers'households in MyBang commune, Yen Son District, Tuyen Quang province, 

thereby proposing some solutions to develop fresh bud tea production in the area MyBang 

commune in the near future. 

134.  Đại học Tình hình kết quả kinh doanh 

trong 3 năm qua của công ty 

Ngô Trang 

Minh Huyền 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Tình hình kết quả kinh doanh trong 3 năm qua của công ty DAC-p Mỹ Đình-Quận Nam Từ 

Liêm-tp Hà nội 



DAC-p Mỹ Đình-Quận Nam Từ 

Liêm-tp Hà nội 

135.  Đại học Evaluation of economic 

efficiency of safe vegetable 

production in Dong Tien 

commune, Dong Son district, 

Thanh Hoa province 

Nguyễn 

Khánh Huyền 
Trần Hương 

Giang 
On the basis of assessing the economic efficiency of safe vegetable production, thereby 

proposing solutions to improve the economic efficiency of safe vegetable production of 

farmer households in Dong Tien commune, Dong Son district, Thanh Hoa province. 

136.  Đại học Developing Vanh Khuyen 

persimmon production in Hoang 

Viet commune, Van Lang 

district, Lang Son province  

Nông Thị 

Lành 
Thái Thị 

Nhung 
The purpose of this research on the development of Vanh Khuyen persimmon production in 

Hoang Viet commune, Van Lang district, Lang Son province is to exploit the situation of 

Vanh Khuyen persimmon production in Hoang Viet commune and propose solutions to 

develop crop production in Hoang Viet commune in the coming years. The research 
objectives: (1) Systematize the theoretical and practical basis of Vanh Khuyen persimmon 

production development; (2) Analyze and evaluate the current situation and identify the 

factors influencing the development of Vanh Khuyen persimmon production; and (3) 

Propose some solutions to develop Vanh Khuyen persimmon production for farmers in 

Hoang Viet commune in the future. 

137.  Đại học RESEARCH ON 

ORGANIZATION AND 

PRODUCTION AND 

BUSINESS ACTIVITIES OF 

TRAU QUY 

AGRICULTURAL GENERAL 

SERVICES COOPERATIVE 

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 
Trần Mạnh 

Hải 
The aim of thesis is the basis of assessing the situation of organization and production and 

business activities of Trau Quy Agricultural General Service Cooperative, thereby 

proposing solutions to strengthen the organizational and improve the efficiency of 

production and business activities of the Cooperative in the coming time. The study used a 

combination of primary and secondary data. Secondary data is collected from sources such 

as books, textbooks, newspapers, magazines, journals,... about the theory and practice of 

cooperatives; the annual reports of the People's Committee of Trau Quy town. Primary data 
was collected through a survey using questionnaires for 4 officers (on the board of 

directors, deputy directors, accountants, irrigation staff), 60 member households of Trau 

Quy Agricultural Service Cooperative in 3 residential groups in Trau Quy town. Collected 

data were synthesized and analyzed using descriptive statistics were used to assess the 

current status affecting the quality and services of the cooperative. Research results show 

that on the organization, Trau Quy Agricultural General Services Cooperative, basically, 

the organizational structure of the cooperative is similar to the standard cooperative model, 

the groups and sections support each other well in operating activities in the cooperative. 

The member size is medium-sized, currently with 420 members, creating a premise for the 

cooperative to develop and become a medium-sized cooperative in the future. About the 

area of crop structure conversion: development and production of seedlings, fruit trees, 

flowers and ornamental plants: 19.4 ha, income: 7 billion VND. The services of the 
cooperative have organized the supply of materials, the service of product consumption, 

these services have contributed to support the economic development of the member 

households and the cooperative has had an initial accumulation. This thesis not only point 

out the strengths and weaknesses of organization and production and business activities but 

also point out the factors that affecting the organization and production and business 



activities, such as: (i) Infrastructure, facilities and equipment of the cooperative, (ii) 

Qualifications and capacity of cooperative management staff, (iii) Income level and living 

standard of people in the area, (iv) Perceptions of cooperative members, (v) State and local 

policies on agricultural cooperative. From that, the study proposes the main solutions to 

improve the organizational efficiency and production and business activities of the 

cooperative, such as: (i) Innovating and improving the effectiveness of training and 

fostering human resources for cooperatives, (ii) Investment in infrastructure for 

cooperatives, (iii) Completing and strengthening the implementation of policies to support 

cooperative development. 

138.  Đại học ANALYSIS OF BUSINESS 
PERFORMANCE OF 

HA NAM NINH PETROLEUM 

COMPANY 

Phạm Tiến 
Quang 

Trần Thế 
Cường 

Systematize theoretical and practical bases for analyzing financial situation in enterprises. 
Analysis of the financial situation of Ha Nam Ninh Petroleum Company in the period of 

2018 - 2020. 

Assess the company's financial strengths and limitations. From there, propose solutions to 

improve the financial situation and improve the business performance of the company in 

the future. 

139.  Đại học Analysis of business 

performance at Vinh Thang 

Joint Stock Company 

Phạm Ngọc 

Tường 
Trần Nguyên 

Thành 
Research topic: "Analysis of business performance at Vinh Thang Joint Stock Company". 

Thereby assessing the business performance of Vinh Thang Joint Stock Company in the 

period of 2019 - 2021 in order to offer the most effective solutions for business activities of 

enterprises. Specifically, for the purposes of: (1) Systematizing theoretical and practical 

issues about business activities of enterprises; (2) Analyze and evaluate the business results 

of Vinh Thang Joint Stock Company in the period of 2019 - 2021; (3) Propose directions 

and solutions to improve the business performance of Vinh Thang Joint Stock Company in 
the coming time. The data was synthesized, processed by excel software and analyzed by 

the methods of descriptive statistics, comparative statistics, the search criteria system and 

the display of research results. Through the process of investigation and research, I clearly 

see the fluctuations of the business over the years. The business results of the enterprise are 

reflected in the revenue, profit as well as the efficiency of capital use and the solvency of 

the enterprise. In addition, after in-depth analysis, I found that there are 2 main factors 

affecting the business activities of the enterprise, which are internal factors and external 

factors. From that practice, I have come up with 5 solutions to improve the business 

efficiency of the company: (1) improve the quality of human resources; (2) diversification 

of raw material sources; (3) technology application; (4) improve R&D strategy; (5) develop 

appropriate sales policies. If these solutions are implemented drastically, it will improve the 

business efficiency of the company in the near future. 

140.  Đại học Adaptation to climate change in 
crop cultivation of farm 

household in Vieng Lan 

commune, Yen Chau district, 

Son La province 

Lừ Thị Thu Bùi Thị 
Khánh Hòa 

Systematising the theoretical and practical foundations of adaptation to climate change in 
cultivation. 

Assessing the current situation of adaptation to climate change in clutivation of farmer 

households in Vieng Lan commune, Yen Chau district. 

Determining the factors affecting the adaptationin cultivation of farmer households in 

Vieng Lancommune. 



Proposing some solutions to improve farmer's understanding and adaptability to climate 

change in cultivation in Vieng Lan. 

141.  Đại học Phát triển sản xuất rau an toàn 

tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
Lưu Văn 

Duy 
Phát triển sản xuất rau an toàn tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

142.  Đại học Thực trạng sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm rau an toàn trong 

nông hộ tại địa bàn xã đặng xá 

huyện gia lâm thàn phố hà nội 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn vầ sản xuất và tiêu thụ RAT. Nghiên cứu về 

thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm RAT trong nông hộ trên địa bàn xã đặng xá huyện 

gia lâm tp hà nội. Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm RAT, 

từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy sx và tiêu thụ sp RAT tại địa bàn nghiên cứu. 

143.  Đại học Nghiên cứu sinh kế của các hộ 

trong thời kỳ dịch bệnh Covid-
19 trên địa bàn xã Nghĩa Thái, 

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 

Định 

Vũ Thị Bích Bùi Văn 

Quang 
Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng sinh kế của các hộ dân trên địa bàn xã Nghĩa 

Thái trong tình hình Covid-19, để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện sinh kế cho 
các hộ dân trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu chung này, đề tài được tiến hành trên địa bàn 

xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nơi mà các hộ dân đang gặp khó khăn 

trong tình hình đại dịch đang bùng phát về các yếu tố nguồn lực, môi trường tổn thương, 

cũng như chiến lược và tổ chức, thể chế, chính sách mà hộ dân đang gặp phải, với mục tiêu 

cụ thể như sau: (1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thực trạng sinh kế 

của hộ dân. (2) Đánh giá thực trạng sinh kế của hộ dân chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 

trên địa bàn xã Nghĩa Thái. (3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng sinh kế của 

các hộ dân trên địa bàn xã. (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thực trạng sinh kế 

cho hộ dân sau Covid. 

Về cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về sinh kế của các hộ dân và 

khái quát thực trạng sinh kế của các hộ dân tại một số địa phương của Việt Nam; một số 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta liên quan đến sinh kế hộ nông dân trên địa 

bàn. 

Trên cơ sở tìm hiểu về địa bàn xã: điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2019 

– 2021, phương pháp nghiên cứu của đề tài bao gồm: các phương pháp thu thập số liệu, 

phương pháp phân tích tổng hợp và so sánh, sử dụng các hệ thống chỉ tiêu phân tích. 

Về kết quả nghiên cứu và thảo luận, trước hết đề tài khái quát thực trạng sinh kế chung của 

các hộ dân trên địa bàn xã trong những năm gần đây, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh kế của các hộ dân, từ đó đề ra các giải pháp nhằm cải thiện sinh kế cho các hộ dân trên 

địa bàn toàn xã Nghĩa Thái cũng như nhóm hộ điều tra. Trong quá trình điều tra 80 hộ dân 

một cách ngẫu nhiên. 

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra một số định hướng và giải pháp chung nhằm cải 

thiện chiến lược sinh kế cho hộ dân như sau: các giải pháp về môi trường tổn thương; giải 
pháp về nguồn lực sinh kế; các giải pháp về tổ chức, thể chế, chính sách và các giải pháp về 

chiến lược sinh kế. 

144.  Đại học Giải pháp giải quyết việc làm 

cho lao động nông thôn trên địa 

bàn Thị Trấn Nho Quan huyện 

Phạm Minh 

Chi 
Đặng Xuân 

Phi 
Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn Thị Trấn Nho Quan 

huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình 



Nho Quan tỉnh Ninh Bình 

145.  Đại học Phát triển sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm trà hoa vàng trên địa 

bàn xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Tùng 

Dương 
Trần Đình 

Thao 
Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm trà hoa vàng, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm trà hoa vàng của các hộ ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trà 

hoa vàng xã Tam Quan như sau: (1) Nâng cao chất lượng nguồn lao động sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm trà hoa vàng về kiến thức kỹ thuật sản xuất, khả năng quản lý tổ chức sản xuất 

và tiêu thụ. (2) Hỗ trợ vốn cho người sản xuất và tiêu thụ, đảm bảo nguồn vốn vay đáp ứng 

nhu cầu của hộ sản xuất và tiêu thụ. (3) Đảm bảo thị truờng đầu vào và đầu ra trong quá 

trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi và hiệu quả. (4) Hoàn thiện và nâng cấp 
hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo nhu cầu phát triển ngày càng cao trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm trà hoa vàng. (5) Bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

146.  Đại học Nâng cao chất lượng các khoá 

học tiếng anh để phát triển 

thương hiệu BELI ENGLISH  

Đào Việt Hà Nguyễn Thị 

Phương 
Cùng với sự phát triển, hội nhập không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, phát triển ngành 

giáo dục cũng đang được các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đặc biệt 

quan tâm. Hơn bao giờ hết, tiếng Anh – ngôn ngữ được coi là ngôn ngữ rất phổ biến ở các 

quốc gia và nước ta cũng không phải ngoại lệ. Thị trường Việt Nam ngày càng cạnh tranh 

gay gắt và khốc liệt với rất nhiều những trường học và trung tâm đào tạo ngoại ngữ được 

mở ra. Vì vậy vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo ngoại ngữ tại các doanh nghiệp 

cần phải được chú trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Từ đó, 

doanh nghiệp cũng cần không ngừng phát triển thương hiệu đặc trưng để tạo nên sức cạnh 

tranh cho riêng mình trên thị trường đầy thách thức hiện nay. 

147.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

rau an toàn của hộ gia đình trên 
địa bàn phường Dân Chủ-TP 

Hòa Bình 

Nguyễn 

Quang Hải 
Nguyễn 

Minh Đức 
Đức 

Mục tiêu của đề tai là thông qua nghiên cứu hành vi tiêu dùng của các hộ gia đình trên địa 

bàn phường Dân Chủ - TP Hòa Bình để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức 
của người dân trong tiêu dùng rau toàn trên địa bàn. Cụ thể nghiên cứu đề tài nhằm đạt 

được các mục tiêu: (1)Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu dùng rau an toàn. 

(2)Đánh giá thực trạng tiêu dùng rau an toàn của người dân trên địa bàn phường Dân Chủ - 

TP Hòa Bình. (3)Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng rau an toàn của các hộ gia 

đình trên địa bàn phường Dân Chủ - TP Hòa Bình. (4)Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy 

việc tiêu thụ và nâng cao nhận thức trong tiêu thụ tau an toàn của các hộ gia đình trên địa 

bàn phường Dân Chủ-TP Hòa Bình trong thời gian tới. 

148.  Đại học Thực trạng tiếp cận và sử dụng 

nguồn vốn tín dụng chính thống 

của các hộ nông dân trên địa 

bàn xã Tiên Phong, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Việt 

Hải 
Đỗ Thị Diệp Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín 

dụng chính thống của các hộ nông dân trên địa bàn xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội 

149.  Đại học Phát triển sản xuất và tiêu thụ 

hồi trên địa bàn xã Hoàng Văn 
Thụ, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng 

Sơn 

La Vi Hoa Vũ Thị Thu 

Hương 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ hồi trên địa bàn xã Hoàng Văn 

Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm phát triển 
sản xuất và tiêu thụ hồi trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 



150.  Đại học Phát triển kinh tế hộ phi nông 

nghiệp trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Trương Mỹ 

Hoa 
Nguyễn Thị 

Huyền Châm 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh 

tế hộ phi nông nghiệp. Qua đó đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp 

trên địa bàn xã Kiêu Kỵ qua gia đoạn năm 2019 đến năm 2021, phân tích những yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, 

kinh doanh các ngành nghề phi nông nghiệp trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu các vấn đề sản xuất, kinh 

doanh của các hộ phi nông nghiệp trên địa bàn xã Kiêu Kỵ.  

    Đề tài sử dụng tài liệu thu thập từ các kết quả nghiên cứu, số liệu đã được công bố phù 
hợp với phạm vi yêu cầu của đề tài và từ kết quả điều tra sản xuất, kinh doanh của các hộ 

phi nông nghiệp trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tài liệu được 

thu thập được tổng hợp bằng các phương pháp như lập bảng, biểu đồ, phân tích bằng các 

phương pháp thống kê mô tả, so sánh. 

    Về kết quả sản xuất, kinh doanh của các hộ phi nông nghiệp trên địa bàn xã Kiêu Kỵ: Kết 

quả phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp của xã cho thấy 

nhìn chung tốc độ phát triển kinh tế hộ tiến triển hơn hẳn so với những năm trước khi số 

lượng cơ cấu của các hộ phi nông nghiệp theo các ngành nghề chủ yếu trên địa bàn xã Kiêu 

Kỵ ngày càng tăng cụ thể trong năm 2019 trên địa bàn xã có 2155 hộ đến năm 2021 đã tăng 

lên 2240 hộ và tăng 95 hộ. đã tăng 1,86% so với năm 2019 và 2,05% so với năm 2020. Bên 

cạnh đó, mức thu nhập của các hộ phi nông nghiệp bình quân trong một năm theo các 
ngành nghề chủ yếu là sản xuất may mặc, sản xuất thủ công mỹ nghệ gỗ và kinh doanh dịch 

vụ có tổng thu nhập lần lượt là 265 triệu đồng/năm, 249 triệu đồng/năm và 225,7 triệu 

đồng/năm. Về mức đánh giá thu nhập của các hộ so với năm 2021 cho thấy hầu hết mức thu 

nhập của các hộ đều tăng với mức đánh giá khá cao. Cụ thể, đối với ngành sản xuất may 

mặc mức thu nhập tăng 85%, ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ gỗ tăng 66,7% và ngành 

kinh doanh, dịch vụ tăng 75%. Ngoài ra, kết quả và hiệu quả kinh doanh của các hộ phi 

nông nghiệp cũng tăng đáng kể khi giá trị giá trị sản xuất (GO) so với chi phí trung gian 

(IC) ở các ngành nghề như sản xuất may mặc, thủ công mỹ nghệ gỗ và kinh doanh có tỷ lệ 

lần lượt là 2,46 lần, 2,3 lần và 2,5 lần. Có thể thấy, các ngành nghề phi nông nghiệp đem lại 

hiệu quả kinh tế khá cao nhờ vào vận dụng hiệu quả chi phí trong kinh doanh và sản xuất.  

Tuy nhiên, các hộ phi nông nghiệp vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế đó là thiếu hụt nguồn 

vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và trang thiết bị máy móc, áp dụng 
khoa học kỹ thuật – công nghệ vào quy trình sản xuất, kinh doanh vẫn chưa cao, thiếu 

thông tin thị trường dẫn đến việc chất lượng sản phẩm không đảm bảo không đồng đều gây 

khó khăn trong thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nên có thể thấy mức thu nhập cũng như hiệu 

quả sản xuất của các hộ vẫn ở mức khá chưa nổi bật vì vậy cần có những chính sách cũng 

như giải pháp phù hợp hơn nữa để phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế phi nông nghiệp 

của các hộ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội gồm: Ảnh hưởng về 

lao động, trình độ chủ hộ, vốn, kỹ thuật – công nghệ, cơ sở hạ tầng, thị trường về nguyên 



vật liệu và tiêu thụ và các chính sách của Nhà nước. 

Từ kết quả phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ phi nông 

nghiệp trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đề tài đã nghiên cứu và 

đề xuất một số giải pháp gồm: Giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải 

pháp về ứng dụng kỹ thuật – công nghệ, giải pháp về vốn, giải pháp về thị trường, giải pháp 

về cơ sở hạ tầng và giải pháp về cơ chế chính sách. 

151.  Đại học Phát triển sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm OCOP Gạo thơm Đại 

Xuân trên địa bàn xã Đại Xuân, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Huế 
Nguyễn Thị 

Hải Ninh 
Trên cơ sở nghiên cứ thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP Gạo thơm Đại Xuân 

trên địa bàn xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề xuất nhóm giải pháp nhằm phát 

triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này trong thời gian tới 

152.  Đại học Đánh giá hiệu quả sử duṇg vốn 
của Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Xây dưṇg Phú Xuân 

Lê Thị Ngọc 
Huyền 

Nguyễn 
Mạnh Hiếu 

Đánh giá hiệu quả sử duṇg vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dưṇg Phú Xuân từ đó 
đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. 

153.  Đại học Nghiên cứu mức sống dân cư 

của các gia đình trên địa bàn xã 

Tuấn Việt, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương 

Phạm Thị Thu 

Hương 
Lê Khắc Bộ Nghiên cứu mức sống dân cư của các gia đình trên địa bàn xã Tuấn Việt huyện Kim Thành 

tỉnh Hải Dương kể từ đó đề xuất các giải pháp mức sống dân cư trên địa bàn xã. 

154.  Đại học Tình hình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã Bình Yên, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang 

Lô Thúy 

Hường 
Trần Thị 

Minh Hòa 
Đề tài " Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 

Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang" với mục tiêu góp phần hệ thống hóa cơ sở 

lý luận và thực tiễn về thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đánh giá tình 

hình thực hiện tiêu chí môi trường tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí tại xã Bình 

Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. Quá trình nghiên cứu thu 

được kết quả thực hiện tiêu chí: 19/19 tiêu chí đã đạt được. Kết quả về ý thức của người dân 
về tiêu chí: hầu như người dân đều đã biết về NTM nhưng cũng có một bộ phân người dân 

không tham gia. Kết quả về trình độ kiến thức chuyên môn của các cán bộ trực tiếp tham 

gia quản lí và giám sát quá trình thực hiện tiêu chí. Trong quá trình thực hiện tiêu chí trên 

địa bàn có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như hiệu quả của quá 

trình. Như ý thức của người dân, trình độ chuyên môn của các cán bộ, sự quản lí kiểm soát 

của xã, các cơ sở hạ tầng phục vụ cho tiêu chí. Để khắc phục được những hạn chế hay ảnh 

hưởng từ những yếu tố trên thì nên thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như giải pháp về 

dân trí, giải pháp về đào tạo cán bộ, giải pháp về phương tiện và các hình thức tuyên truyền. 

Để thực hiện tốt giải pháp tôi đã đưa ra một số kiến nghị đối với nhà nước, chính quyền trên 

địa bàn. 

155.  Đại học Phát triển chăn nuôi gà đồi trên 

địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố 

Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Đăng 

Khoa 
Lê Thị 

Thanh Loan 
Phát triển chăn nuôi gà đồi trên địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 

156.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 
thịt lợn của các hộ gia đình tại 

xã Kim Long, huyện Tam 

Dương Xuân 
Linh 

Hoàng Thị 
Hằng 

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình tại xã Kim Long, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 



Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

157.  Đại học Nâng cao nhận thức của người 

tiêu dùng về an toàn thực phẩm 

tại phường Phúc Tân, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Yến 

Linh 
Nguyễn Anh 

Đức 
Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề lương thực, thực phẩm là yếu tố được 

quan tâm đầu tiên trong xã hội. Đời sống của con người ngày càng cao nên nhu cầu về 

lương thực thực phẩm không chỉ là đáp ứng đủ về số lượng mà còn phải đảm bảo về an toàn 

thực phẩm. Tuy nhiên, hiện nay tình hình nhận thức của người tiêu dùng về ATTP đang ở 

nước ta còn chưa cao. Thực tế, nhiều sự kiện như việc tiếp tục sử dụng những hóa chất cấm 

dùng tron, thực phẩm, việc sản xuất một số sản phẩm kém chất lượng hoặc do quy trình chế 

biến hoặc do nhiễm độc từ môi trường, đang gây ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và tiêu dùng 

của Việt Nam. Đặc biệt với những sản phẩm thường xuyên có trong bữa ăn của người dân 

đã và đang được người tiêu dùng cũng như các cơ quan ban ngành chức năng hết sức quan 
tâm đến vấn đề ATTP. Vậy làm thế nào để phòng tránh các vấn đề ATTP đang được các cơ 

quan chức năng nói chung và quận Hoàn Kiếm, trong đó có phường Phúc Tân nói riêng 

quan tâm nghiên cứu và khắc phục. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh cho gia đình 

thì người tiêu dùng hơn ai hết phải tự bảo vệ mình và gia đình bằng cách nâng cao khả năng 

nhận thức của mình về ATTP. Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với sự giúp đỡ của thầy 

giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Anh Đức cùng các thầy cô trong Bộ môn Phân tích định lượng 

và UBND phường Phúc Tân tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao nhận thức của người 

tiêu dùng về an toàn thực phẩm tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

”, với mục tiêu chung là: Trên cơ sở tìm hiểu nhận thức của người tiêu dùng về ATTP tại 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao nhận thức người tiêu dùng trong tiêu dùng về ATTP. Và mục tiêu cụ thể là: thứ nhất, hệ 
thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề ATTP và nhận thức của người tiêu dùng về 

ATTP; thứ hai, Đánh giá thực trạng về hiểu biết và nhận thức của người tiêu dùng đối với 

an toàn thực phẩm tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; thứ ba, Phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm tại 

phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; thứ tư, đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về ATTP trên địa bàn phường Phúc Tân, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu 

Nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm tại phường Phúc Tân, thành phố 

Hà Nội. Để hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, tôi đã đưa ra cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề 

tài. Phần cơ sở lý luận, tôi nêu lên các lý luận về người tiêu dùng và ATTP lý luận về nhân 

thức. Trong phần lý luận này tôi nêu ra các khái niệm cũng như vai trò và các yếu tố ảnh 

hưởng tới nhận thức của người tiêu dùng về ATTP. Phần cơ sở thực tiễn là tình hình nhận 
thức ATTP trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Tôi đã sử dụng các phiếu điều 

tra phỏng vấn người tiêu dùng bằng các câu hỏi có sẵn. Thu thập số liệu đã được công bố 

qua liên hệ với UBND phường Phúc Tân và internet, sách, báo,... về các vấn đề ATTP làm 

nguồn tài liệu cho quá trình nghiên cứu. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả dùng Excel 

để xử lý số liệu. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu gồm: Nhóm chỉ tiêu về người tiêu dùng, 

nhóm chỉ tiêu phản ánh nhận thức của người tiêu dùng về ATTP và nhóm chỉ tiêu phản ánh 

các yếu tố ảnh hưởng. 



Ở phần kết quả nghiên cứu tôi đã nghiên cứu thực trạng nhận thức của người tiêu dùng về 

ATTP phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trong đó tôi đã tìm hiểu 

nhận thức người tiêu dùng để từ đó phân ra các nhóm có nhận thức khác nhau về ATTP. 

Sau đó tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về ATTP để từ đó 

có các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Ở phần cuối tôi cũng đã 

đưa ra các kiến nghị đến các cơ quan quản lý, đến phía sản xuất, đến người tiêu dùng và 

đến cả các cơ quan truyền thông, hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùn, các hội khoa học và 

kỹ thuật có liên quan. Mặc dù vấn đề nhận thức về ATTP của người tiêu dùng phường Phúc 

Tân chưa cao và còn nhiều bất cập nhưng nó đã có những chuyển biến tích cực đặc biệt là 
thời điểm dịch bệnh Covid- 19 diễn ra. Và theo hiện nay cùng với sự vào cuộc tích cực của 

cán bộ địa phương và ý thức của người tiêu dùng đang được tăng lên sẽ khắc phục được 

những bất cập đó. 

158.  Đại học THỰC TRẠNG VÀ GIẢI 

PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO 

LAO ĐỘNG CỦA CÁC HỘ BỊ 

THU HỒI ĐẤT NÔNG 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ 

TRẤN TIÊN LÃNG , HUYỆN 

TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG 

Nguyễn Thị 

Loan 
Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG CỦA CÁC HỘ 

NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TIÊN 

LÃNG , HUYỆN TIÊN LÃNG, 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ VÀO MỤC 

ĐÍCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ VÀ CÁC NHÀ MÁY XÍ NGHIỆP CỦA KHU CÔNG 

NGHIỆP DẪN ĐẾN CÁC NÔNG DÂN BỊ THẤT NGHIỆP ĐỀ TÀI SẼ ĐƯA RA 

NHỮNG GIẢI PHÁP THIẾT YẾU ĐỂ TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN CẢI THIỆN 

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 

159.  Đại học Nghiên cứu sự hài lòng của 

người dân về các dịch vụ công 
trên địa bàn xã Đông Dư huyện 

Gia Lâm thành phố Hà Nội 

Lê Thị Nam Nguyễn 

Thanh Phong 
Nghiên cứu sự hài lòng của người dân về các dịch vụ công trên địa bàn xã Đông Dư huyện 

Gia Lâm thành phố Hà Nội 

160.  Đại học Đánh giá thực trạng xuất khẩu 

một số nông sản chủ lực của 

tỉnh Sơn La  

Cà Văn Ngọc Nguyễn Thị 

Minh Thu 
Đánh giá thực trạng xuất khẩu một số nông sản chủ lực của tỉnh Sơn La trong giai đoạn 

2019 - 2021. Từ đó, đề xuất một số định hướng và giải phápchủ yếu thúc đẩy phát triển 

xuất khẩu một số nông sản chủ lực của tỉnh SơnLa trong thời gian tới. Nghiên cứu đã đề 

xuất các giải pháp sau: Xây dựng vùng nguyên liệu nông sản phục vụ xuất khẩu, nâng cao 

năng lực cho tác nhân sản xuất; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ 

xuất khẩu và trong nước; Nâng cao năng lực của các đơn vị thu gom và tổ chức xuất khẩu; 

Thu hút đầu tư vào sơ chế, chế biến, xuất khẩu; Tăng cường công tác thông tin thị trường. 

161.  Đại học Sản xuất và tiêu thụ dưa lê trên 

địa bàn xã Quang Trung, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị 

Phương Ngọc 
Lê Phương 

Nam 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ dưa lê trên địa bàn xã Quang Trung, 

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đề xuất nhóm giải pháp tăng cường sản xuất và tiêu thụ 

dưa lê trên đại bàn xã trong thời gian tới. 

162.  Đại học Nghiên cứu hành vi mua sắm 

trực tuyến của sinh viên Học 

viện Nông Nghiệp Việt Nam 

La Thị Oanh Đồng Thanh 

Mai 
Trong nền kinh tế như hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của internet và công nghệ đã 

góp phần thức đẩy sự phát triển kinh tế của nước ta. Hàng loạt các hình thức kinh doanh 

trực tuyến được hình thành và dần trở thành một xu hướng thu hút sự quan tâm của tất cả 
mọi người. Chính những sự tiện ích mà thương mại điện tử hay kinh doanh trực tuyến đã 

mang lại những điều kiện thuận lợi cho mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ. Cùng với 

đó là sự ảnh hưởng của yếu tố dịch bệnh covid-19 lại càng làm cho mua sắm trực tuyến 



phát triển hơn nữa. Đặc biệt, giới trẻ hiện nay đang là người tiêu dùng nhiều cho các hoạt 

động mua sắm trực tuyến và còn tồn tại một số bất cập giới trẻ gặp phải khi mua sắm trực 

tuyến. Từ những lí do trên, tôi tiến hàng nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hành vi mua sắm 

trực tuyến của sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam”.  

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về tình hình và các hành vi mua sắm trực tuyến của sinh 

viên, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên. Từ đó, đề xuất 

một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu dùng cho sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt 

Nam trong thời gian tới. 

Để đánh giá được hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt 
Nam thì tôi tiến hành khảo sát online với 220 sinh viên đang theo học tại trường với sinh 

viên năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4 mỗi khóa khảo sát 50 sinh viên và sinh viên theo học 

tại trường trên 4 năm thì khảo sát 20 sinh viên. Sử duṇg môṭ số phương pháp phân tích kinh 

tế truyền thống như phân tổ, thống kê mô tả, thống kê so sánh,… để phân tích và làm rõ 

hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu đã làm rõ được các hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng 

sinh viên trong thời điểm trước và sau khi có yếu tố dịch bệnh covid-19 tác động cũng như 

là hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên từng khóa học. Qua đó, chỉ ra được 4 yếu tố 

làm ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng sinh viên bao gồm: yếu 

tố cá nhân như giới tính, tuổi, thu nhập, trình độ học vấn; yếu tố văn hóa, yếu tố xã hội và 

yếu tố tâm lý. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất một số giải pháp để nâng 
cao hiệu quả mua sắm trực tuyến cho sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. 

163.  Đại học Giải pháp phát triển du lịch 

cộng đồng trên địa bàn xã Nà 

Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 

Bái  

Giàng A Pao Nguyễn Hữu 

Giáp 
Đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, 

tỉnh Yên Bái thông qua nghiên cứu thực trạng  

164.  Đại học Tiếp cận dịch vụ y tế trên địa 

bàn xã Tân Quang, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Bạch Tiêu 

Phương 
Trần Thế 

Cường 
Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiếp cận dịch vụ y tế trên địa bàn xã. - 

Đánh giá thực trạng tiếp cận y tế của người dân trên địa bàn xã Tân quang, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận y tế của người dân trên địa bàn xã 

Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận y tế của người dân trên địa bàn. 

165.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch covid-

19 đến đời sống của các hộ gia 

đình xã Tảo Dương Văn - huyện 

Ứng Hòa – thành phố Hà Nội 

Nguyễn Tiến 

Thành 
Đỗ Thị Nhài Đại dịch Covid-19 diễn ra từ cuối năm 2019 đến nay và bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) 

vào cuối tháng 11-2019, cho đến nay đã lan ra hơn 210 nước và vùng lãnh thổ trên khắp các 

châu lục, thế giới đã ghi nhận gần 5.435.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm 

đường hô hấp cấp COVID-19; trong đó có 344.504 ca tử vong sau đó đã nhanh chóng lan ra 
toàn cấu, hiện vẫn đang diễn biến phức tạp Nhưng do đợt dịch Covid -19 vừa qua kéo dài 

cùng với sự giãn cách xã hội của Nhà Nước, các hàng quán, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

phải đóng cửa và giải thể đã khiến cho người lao động tại nơi đây bị mất đi nguồn thu nhập, 

thậm chí mất cả việc làm. Đặc biệt là đời sống người dân Xã Tảo Dương Văn cũng bị tác 

động nặng nề và gặp nhiều khó khăn  



Hiện nay, các nghiên cứu về đời sống con người khá là phong phú, được nhiều tác giả quan 

tâm. Tuy nhiên, nghiên cứu về sự tác động của dịch Covid – 19 tới đời sống, thu nhập, việc 

làm, tinh thần và mối quan hệ gia đình của con người trên một địa bàn cụ thể thì ít có 

nghiên cứu nào. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài:  

166.  Đại học Lựa chọn sinh kế của hộ gia 

đình nông thôn trong bối cảnh 

Covid-19 trên địa bàn xã Ngọc 

Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên  

Ngô Thị 

Phương Thảo 
Trần Nguyên 

Thành 
Đại dịch Covid-19 xảy ra từ cuối tháng 12/2019, bắt đầu từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 

Trung Quốc, nay đã lan ra hầu hết các nước và vùng lãnh thổ. Dịch đã lan đến Việt Nam từ 

khá sớm với ca bệnh đầu tiên được công bố vào ngày 23/1/2020 (Bộ Y tế), Chính phủ Việt 

Nam đã sớm đặt mục tiêu ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của 

người dân, và cơ bản đã thực hiện tốt mục tiêu này so với tình hình chung của thế giới và 

các nước trong khu vực. Đaị dic̣h đã làm mất đi công ăn viêc̣ làm và đăṭ hàng triêụ sinh kế 
vào nguy cơ mất việc làm. Tác động phổ biến nhất của dịch Covid-19 đến hộ gia đình là bị 

mất việc làm, tiếp đến là giảm thu nhập kinh doanh hộ và gián đoạn sản xuất nông nghiệp. 

Những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đang hằng ngày tác động đến thu nhập của hàng 

triệu gia đình ở khắp mọi miền đất nước, nhất là ở những tỉnh, thành phố nơi dịch bệnh 

COVID-19 đang bùng phát trở lại. Kinh tế sụt giảm, lao động bị dôi dư, thu nhập bị giảm 

sút, làm cho các gia đình phải đang phải trải qua những thử thách chưa từng để giữ vững 

vai trò là chốn bình yên trong dông tố của dịch bệnh COVID-19. Xã Ngọc Long, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũng chịu ảnh hưởng không ít trước tình hình dịch bệnh Covid-19 

tiếp tục diễn biến phức tạp. Xuất phát từ vấn đề trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “LỰA 

CHỌN SINH KẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌC LONG, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN”. 

167.  Đại học Quản lý rác thải sinh hoạt trên 
địa bàn xã Hồng Nghĩa huyện 

Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 

Trần Thị Kim 
Thu 

Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

Góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn liên quan đến quản lý rác thải sinh hoạt; 
Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Hồng Nghĩa huyện Nghĩa 

Hưng tỉnh Nam Định; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rác thải sinh hoạt tại xã 

Hồng Nghĩa huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định; Đề xuất một số khuyến nghị tăng cường 

quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

168.  Đại học Thực trạng quản lý nhân lực tại 

công ty cổ phần tư vấn và xây 

dựng Phú Xuân 

Sầm Thị Thúy Trần Thị Thu 

Trang 
Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú 

Xuân. 

169.  Đại học Vai trò của Hợp tác xã trong 

phát triển kinh tế của các hộ dân 

trên địa bàn xã Quản Bạ, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

Nguyễn Tố 

Uyên 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Vai trò của Hợp tác xã trong phát triển kinh tế của các hộ dân trên địa bàn xã Quản Bạ, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

170.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 

19 đến sản xuất và tiêu thụ hoa 

cây cảnh của các hộ trên địa bàn 

xã Phụng Công, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

Lê Công Ước Nguyễn Tất 

Thắng 
- Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất ớt trên địa bàn xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. 

171.  Đại học Research for posssibility of 

achievement in new rural 

Hoàng Linh 

Anh 
Nguyễn 

Thanh Phong 
Research for posssibility of achievement in new rural construction to the next level of Lac 

Thuy district, Hoa Binh province 



construction to the next level of 

Lac Thuy district, Hoa Binh 

province 

172.  Đại học Development E-Commerce 

Website Anphuco.Com At An 

Phu International Trading 

Company Limited 

Bùi Minh 

Hằng 
Đỗ Trường 

Lâm 
On the basis of analyzing the current situation of e-commerce website anphuco.com, 

propose solutions to develop e-commerce website anphuco.com of An Phu international 

trade limited company in the coming time. 

173.  Đại học Study on the livelihood of 

people living around Chau Son 

industrial park, Chau Son ward, 

Phu Ly city, Ha Nam province 

Nguyễn Thị 

Lan 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thương 

Study on the livelihood of people living around Chau Son industrial park, Chau Son ward, 

Phu Ly city, Ha Nam province 

174.  Đại học Improving consumers’ 
awareness towards Vietgap 

cucumber products of Trung 

Gia agricultural service and 

general business cooperative 

Nguyễn Thị 
Linh 

Nguyễn Anh 
Đức 

Currently, organic food production is becoming important and popular in developed and 
developing countries. The cucumber product of Trung Gia Agricultural and General 

Business Service Cooperative is one of the products that have been branded, certified with 

3-star OCOP products, and introduced and displayed at fairs. However, consumers' 

awareness of Trung Gia cooperative's cucumber products is still incomplete or they do not 

know about Trung Gia cooperative's cucumber products. The research objective is to assess 

consumers' awareness of Trung Gia cooperative's cucumber product and the factors 

affecting consumers' awareness of that product. From there, propose solutions to improve 

consumers' awareness of Trung Gia cooperative's cucumber products. The object of the 

research is the theoretical and practical issues of consumers' awareness of organic vegetable 

products. The subject of the survey is consumers of VietGAP cucumber products of Trung 

Gia Agricultural Service and General Business Cooperative in Hanoi. Systematic research 
is based on a theoretical and practical basis on consumers' awareness of organic vegetable 

products.In this study, the subjects use flexibility between secondary data and primary data 

to manalysesysis and comment. In which, secondary data is collected from the research 

works of the authors that precede the research on consumers' awareness of organic 

products, articles ,and documents related to the research issue. assist. Primary data was 

collected from a survey by online questionnaire through a convenient sampling method to 

collect 100 valid answer sheets of consumers in Hanoi consuming organic cucumber 

products.Assessing the status of consumers' awareness about VietGAP cucumber products 

of Trung Gia Agricultural Service and General Business Cooperative shows that consumers' 

awareness about VietGAP cucumber products of Trung Gia Agricultural Service and 

General Business Cooperative relatively. The number of consumers with full awareness of 

VietGAP cucumber products of Trung Gia Agricultural Service and General Business 
Cooperative accounts for about 48% while the number of consumers with incomplete 

awareness above product accounts for about 35%. About 17% of consumers do not know 

about Trung Gia Cooperative cucumbers. Research results also show that factors affecting 

consumers' awareness of Trung Gia cooperative's cucumber products, including: health 

safety, and product production process. From this study, The article proposes solutions to 



raise consumers' awareness of Trung Gia Cooperative's cucumber products: (1) Solutions to 

propagate and disseminate knowledge about health and food safety to raise awareness 

consumer awareness; (2) Solutions to develop VietGAP cucumber products of Trung Gia 

Agricultural Service and General Business Cooperative 

175.  Đại học  Ảnh hưởng của Covid 19 đến 

hộ kinh doanh tại phường Tân 

Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn Việt 

Phương 
Lê Thị 

Thanh Loan 
 Ảnh hưởng của Covid 19 đến hộ kinh doanh tại phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

176.  Đại học MANAGEMENT OF STATE 

BUDGET EXPENDITURES IN 

MUONG CHA DISTRICT, 
DIEN BIEN PROVINCE 

Trần Phương 

Thảo 
Nguyễn Thị 

Thu Quỳnh 
The thesis has pointed out the current situation in the management of recurrent 

expenditures, including management of regular expenditure estimation, management of the 

execution of recurrent expenditure estimates, and management of settlement of recurrent 
expenditures. For capital construction expenditure management, the thesis also pointed out 

the actual situation in the content of capital construction investment planning, the actual 

allocation of capital construction investment, and the settlement of capital construction 

investment. Through analyzing the current state of state budget expenditure management, 

the author has assessed the advantages of state budget expenditure management in both 

recurrent expenditure and capital construction investment expenditure. Besides the 

advantages, the author also assesses the limitations and weaknesses in the management of 

state budget expenditures in Muong Cha district. 

177.  Đại học Analysis of Capital Efficiency 

of Madico Vietnam 
Vũ Thị Thu 

Thảo 
Hồ Ngọc 

Cường 
On the basis of researching the situation of capital use, analyzing the efficiency of capital 

use at Madico Vietnam Joint Stock Company proposed a group of solutions to improve the 

efficiency of capital use at the company in the coming years. 

178.  Đại học "Managing industrial waste in 

Mai Lam commune, Dong Anh 
district, Hanoi" 

Đỗ Thị Huyền 

Trang 
Quyền Đình  

Hà 
The topic systematizes the theoretical and practical basis of industrial waste and industrial 

waste management. Determine the current status of industrial waste management, analyze 
the impact of factors on industrial waste management. Proposing some solutions to improve 

industrial waste management in Mai Lam commune, Dong Anh district, Hanoi. 

179.  Đại học CHICKEN MEAT 

CONSUMPTION 

BEHAVIORS OF 

HOUSEHOLDS IN HOANG 

VAN THU COMMUNE, 

CHUONG MY DISTRICT, 

HANOI CITY 

Lê Việt Trinh Vũ Thị Thu 

Hương 
Researching the current status of chicken consumption behavior of households in Hoang 

Van Thu commune, Chuong My district, Hanoi city, thereby proposing solutions to 

promote chicken consumption behavior of households. family in Hoang Van Thu 

commune, Chuong My district, Hanoi city 

180.  Đại học A study on personal loan 

services at Asia Commercial 

Joint Stock Bank, Gia Lam 

transaction office 

Lê Thị Uyên Giang 

Hương 
The objective of the studt is to analyze the situation of personal loan services at Asia 

Commercial Joint Stock Bank, Gia Lam transaction office; and to propose solutions to 

improve the efficiency of personal loan services at Asia Commercial Joint Stock Bank, Gia 

Lam Transaction Office. 

The results showed that outstanding of personal loan services, sales of personal loan 
services have an average growth rate of 27.18%/year; Outstanding personal loan services 

grew at an average rate of 28% per year. The number of customers coming to the counter 



also increased significantly in this potential new market, the number of quality accounts 

also increased. 

Personal loan services have been affected by many factors: (1)Development orientation of 

the bank; (2) The Bank's policies and regulations;(3) Financial capacity of the bank; (4) 

Human resources of the bank; (5) The bank's scientific and technological level; (6) 

Objective factors from customers and (7) Operational environment of the bank. 

  

181.  Đại học Giải pháp sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất lúa tại 

thị trấn Nham Biền, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

Trần Hữu Hải Nguyễn 

Minh Đức 
Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, ngoài việc chọn giống, đất đai, phân bón, kinh 

nghiệm của người dân thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng góp phần không nhỏ. Sự 

phát triển của khoa học công nghệ đã cho ra đời nhiều thuốc bảo vệ thực vật với nhièu công 

dụng khác nhau. Thị trấn Nham Biền là địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp 

từ lâu đời đặc biệt là sản xuất lúa.Chính vì vậy việc sử dụng thuuốc bảo vệ thực vật là điều 

không tránh khỏi.Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn thị trấn chưa có biện pháp cụ thể về việc 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách. Xuất phát từ thực tiễn, nghiên cứu đề tài "Giải 
pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang" nhằm đánh giá việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật của hộ nông dân 

trong sản xuất lúa. 

182.  Đại học Giải pháp tăng cường liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ hoa 

hồng đỏ của các hộ nông dân 

trên địa bàn xã Văn Khê, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội 

Hoàng Thị 

Hạnh 
Lưu Văn 

Duy 
Giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hoa hồng đỏ của các hộ nông dân 

trên địa bàn xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

183.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt lợn của hộ gia đình tại xã 

Liên Ninh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

Trần Trung 

Hiếu 
Đặng Xuân 

Phi 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt lợn của hộ gia đình tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

184.  Đại học Tình hình quản lý và sử dụng 

lao động tại Công ty cổ phần 
may Victory trong bối cảnh dịch 

Covid-19 

Đinh Công 

Hòa 
Nguyễn Thị 

Minh Hiền 
Tìm hiểu tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty trong bối cảnh dịch Covid-19 

như: tình hình sử dụng lao động của công ty, công tác tuyển dụng, đào tạo lao động và các 
chính sách về lương thưởng. Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý và sử dụng lao động 

của Công ty. Từ đó, đưa ra các giải pháp để tăng cường công tác quản lý và sử dụng lao 

động. Rồi đưa ra một số kiến nghị  

185.  Đại học Đánh giá hiệu quả kinh tế trong 

sản xuất sắn của các hộ nông 

dân trên địa bàn xã Hồng Ngài, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

Giàng A Hồ Hồ Ngọc 

Cường 
Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất sắn của các hộ nông dân trên địa bàn xã 

Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La từ đó đề xuất nhóm giải pháp phù hợp nâng cao 

hiệu quả kinh tế sản xuất sắn cho các hộ nông dân trên địa bàn trong thời gian tới 

186.  Đại học Thực trạng việc làm và thu nhập 

của các hộ gia đình trên địa bàn 

xã Thanh Long , huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Văn 

Huy 
Nguyễn Tất 

Thắng 
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của người dân trong xây dựng 

nông thôn mới. 



187.  Đại học ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI 

DỊCH COVID-19 ĐẾN HÀNH 

VI NGƯỜI TIÊU DÙNG SẢN 

PHẨM TẠI CHỢ DÂN SINH 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 

TƯƠNG GIANG, THÀNH 

PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC 

NINH. 

Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 
Trần Nguyên 

Thành 
Đại dịch Covid-19 xuất hiện và là mối lo cho người dân thế giới, dịch bệnh xảy ra đã ảnh 

hưởng lớn đến người lao động và doanh nghiệp hầu hết các lĩnh vực. Đó là thu nhập, việc 

làm, chi tiêu, hành vi thay đổi,.. Để khái quát rõ hơn về sự tác động của dịch covid-19 đến 

hành vi người tiêu dùng, tôi nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đến 

hành vi người tiêu dùng sản phẩm tại chợ dân sinh trên địa bàn phường Tương Giang, thành 

phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trước khi có dịch NTD mua 

các mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm điịnh hình phong sách sống, vui chơi giải trí, phúc lợi 

tiết kiệm,…Khi có dịch thì NTD chú trọng đến nhu phẩm thiết yếu là nhiều hất và một số 

nhu cầu mong muốn khác như giải trí,.. Yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng sản phẩm, đó là: 
yếu tố cá nhân, yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua tại chợ dân sinh, yếu tố ảnh hưởng 

đến sản phẩm tiện ích, thiết yếu. Để phát triển tiêu dùng một cách tốt nhất thì tác giả đã đưa 

ra một số giải phápcho doanh nghiệp và kiến nghị với nhà nước. 

188.  Đại học Thực trạng phát triển kinh tế hộ 

phi nông nghiệp trên địa bàn xã 

Xuân Nộn, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội 

Lê Hoàng 

Huynh 
Trần Thị Thu 

Trang 
Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Nộn, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế hộ phi nông nghiệp trong thời gian tới 

189.  Đại học Phát triển nuôi cá lồng ven sông 

Đà tại xã Chiềng Lao, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La  

Cà Văn Khanh Đỗ Thị Diệp Nghiên cứu thực trạng phát triển nuôi cá lồng ven sông Đà trên địa bàn xã Chiềng Lao, từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường phát triển nuôi cá lồng ven sông Đà tại địa 

bàn trong thời gian tới. 

190.  Đại học Phân tích chiến lược Marketing 

của công ty VUVUECOM tại 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội. 

Vũ Hải Long Đỗ Trường 

Lâm 
Trên cơ sở phân tích thưc̣ traṇg và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lươc̣ marketing của công 

ty, khóa luâṇ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chiến lươc̣ marketing của công ty 

VUVUECOM trong thời gian tới. 

191.  Đại học Quản lý rủi ro trong chăn nuôi 
gà thịt của hộ nông dân trên địa 

bàn xã lưu kiếm, huyện thủy 

nguyên, thành phố Hải Phòng  

Hoàng Thị 
Kim Luyến 

Nguyễn Hữu 
Giáp 

Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro trong chăn nuôi gà thịt của hộ nông dân trên địa 
bàn xã lưu kiếm, huyện thủy nguyên, thành phố Hải Phòng  

192.  Đại học Quản lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 

Dương Thị 

Thanh Mai 
Lê Phương 

Nam 
Đề xuất nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

193.  Đại học Nghiên cứu ứng xử của người 

dân về rác thải sinh hoạt và vệ 

sinh môi trường trên địa bàn xã 

Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội 

Đào Đức 

Mạnh 
Lê Khắc Bộ Trên cơ sở đánh giá cách ứng xử của người dân xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội về rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hành vi của họ trong việc phân loại, tái chế rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường trong 

thời gian tới. 

194.  Đại học Thực trạng thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tả 

Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội. 

Trịnh Đình 

Minh 
Trần Thị 

Minh Hòa 
Mục đích của đề tài "Thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tả 

Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội'' là nhằm đánh giá thực trạng thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Qua đó tìm hiểu về 

nguồn gốc, thành phần, khối lượng rác thải phát sinh tại địa phương, tổ chức bộ máy quản 
lý rác thải, tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý RTSH. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng 



đến công tác thu gom và xử lý RTSH, từ đó đưa ra những nhóm giải pháp thiết yếu nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thu gom và xử lý RTSH. Để đánh giá thực trạng 

thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tôi đã tiến hành khảo sát điều tra thông qua bảng hỏi của 

40 hộ dân hiện đang sử dụng dịch vụ, sinh sống tại địa phương, 05 công nhân VSMT làm 

nhiệm vụ thu gom và xử lý rác và 01 cán bộ quản lý môi trường. RTSH trên địa bàn phát 

sinh từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu phát sinh từ hộ gia đình. Thành phần chủ yếu 

của rác phát sinh tại xã bao gồm rác hữu cơ, túi nilon, nhựa, giấy vụn, thủy tinh… Khối 

lượng rác thải bình quân đầu người của địa phương là 0,64 kg/người/ngày, tổng lượng rác 

thải phát sinh của địa phương trong một ngày là khoảng 26459.64kg/ngày. Quy trình thu 
gom xử lý rác tại xã vẫn theo phương pháp truyền thống, thu gom bằng xe đẩy tay, xe tải 

nhỏ sau đó trở đến nơi tập kết. Theo điều tra cho thấy người dân nhận thức được sự ảnh 

hưởng của rác thải và tầm quan trọng của việc phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên vẫn 

còn người dân không thực hiện phân loại rác thải trước khi thu gom. Người dân chưa nhận 

thức rõ được trách nhiệm quản lý rác thải thuộc về ai và mình cần có những trách nhiệm gì 

trong việc thu gom và xử lý RTSH. Cuối cùng tôi đưa ra các giải pháp nâng cao hiểu biết 

của người dân và công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức người dân về thu 

gom, phân loại RTSH. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể và 

người dân sẽ giúp cho việc thu gom và xử lý RTSH được tiến hành thuận lợi và đạt hiệu 

quả tốt hơn. 

195.  Đại học Phát triển chăn nuôi gà ri tại địa 

bàn xã Nga An, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

Mai Văn Nam Đoàn Bích 

Hạnh 
(1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi gà ri;(2) Đánh 

giá tình hình phát triển chăn nuôi gà ri trên địa xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa;(3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi gà ri tại địa bàn;(4) Đề 

xuất giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi gà ri ở địa phương thời gian tới. 

196.  Đại học Nghiên cứu hoạt động của Quỹ 

hỗ trợ nông dân trên địa bàn 

phường Hội Hợp, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga 
Trần Thế 

Cường 
Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ 

nông dân trên địa bàn phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

197.  Đại học Thực trạng huy động vốn và cho 

vay của Quỹ tín dụng nhân dân 

Minh Dân, Thị trấn Triệu Sơn, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Thiều Lan Nhi Đỗ Thị Nhài Đề tài nghiên cứu với mục đích chính là tìm hiểu thực trạng huy động vốn và cho vay của 

Quỹ tín dụng Minh Dân, từ đó rút ra các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và giải 

pháp trong hoạt động huy động vốn và cho vay tại đơn vị này. 

198.  Đại học Thực trạng tiêu dùng thực phẩm 

sạch của các hộ gia đình trên địa 

bàn xã Liên Châu, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội 

Đào Thị Hồng 

Nhung 
Nguyễn Thị 

Hải Ninh 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng tiêu dùng thực phẩm sạch của các hộ gia đình trên địa bàn 

xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

tiêu dùng thực phẩm sạch của các hộ gia đình, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu 

dùng thực phẩm sạch của các hộ gia đình tại địa phương. 

199.  Đại học Quản lý ngân sách xã trên địa 
bàn xã Nga Trung, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Mai Thị Hồng 
Nhung 

Đồng Thanh 
Mai 

Ngân sách xã là một bộ phận cấu thành của ngân sách Nhà nước, là công cụ tài chính quan 
trọng đáp ứng nguồn tài lực cho chính quyền cấp xã trong quá trình thực hiện chức năng và 

quyền hạn của mình. Đánh giá thưc̣ hiêṇ thu, chi ngân sách xã đóng vai trò rất quan trọng. 

Qua đây, chúng ta thấy rõ được kết quả thưc̣ hiêṇ thu, chi ngân sách xã như thế nào trong 



những năm vừa qua và xu hướng trong những năm tới. Từ đó, chińh quyền xã có thể thiết 

lập kế hoạch thu, chi một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

Xã Nga Trung là một xã một xã nhỏ của huyện Nga Sơn, lên tốc độ tăng trưởng kinh tế còn 

chưa cao, tình hình pháp triển kinh tế xã hội đang còn thấp. Xã đã có những chính sách hỗ 

trợ cho người dân vay các khoản vay hợp lý để cho người dân tái đàn chăn nuôi, đầu tư cho 

nông nghiệp giúp dân thoát nghèo bền vững. Trong những năm qua, xã đã và đang trong 

quá trình phát triển KT-XH, vì vậy, việc quản lý thu, chi NSNN tại địa bàn xã là vấn đề hết 

sức quan trọng. Qua quá trình thu thập số liệu thứ cấp về công tác thu, chi NSNN tại địa 
bàn xã giai đoạn từ năm 2019 - 2022, các khoản thu, chi NSNN của xã đã có nhiều biến 

động.  

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường 

công tác quản lý thu - chi ngân sách của xã Nga Trung. Nhằm nâng cao ý thức, nhận thức 

về quy định quản lý thu - chi ngân sách của cán bộ làm công tác quản lý, của người dân. 

Đồng thời có những biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp với trường hợp vi phạm thu - chi 

ngân sách của địa phương.  

Đề tài: “Quản lý ngân sách xã trên địa bàn xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa” 

được thực hiện với mục tiêu góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn 

đề liên quan đến quản lý thu - chi ngân sách xã; Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến quản lý thu - chi ngân sách tại xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách trên 

địa bàn xã trong thời gian tới. 

Đối tượng điều tra là: cán bộ tài chính, kế hoạch cấp xã, thôn. Tác giả tiến hành điều tra 5 

cán bộ xã, trên địa bàn xã để đánh giá về thực trạng quản lý thu - chi ngân sách và từ đó đưa 

ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách trên địa bàn xã 

trong thời gian tới. Trong bài khóa luận, tôi sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, 

thứ cấp; phương pháp xử lý số liệu; phương pháp phân tích thông tin: thống kê mô tả, phân 

tích so sánh. 

    Kết quả đánh giá thực trạng về quản lý thu - chi ngân sách tại xã Nga Trung được thể 

hiện ở một số nội dung sau. Nhìn chung xã đã thực hiện tốt công tác quản lý thu - chi ngân 

sách xã Nga Trung được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách và các văn bản 

hướng dẫn của Nhà nước và của địa phương. Công tác lập dự toán ngân sách xã được phê 
chuẩn, phân bổ dự toán đảm bảo theo quy định và phù hợp với định hướng của địa phương. 

Đa số người dân chấp hành đúng quy định về việc thu ngân sách, bên cạnh đó vẫn có những 

trường hợp không chấp hành quy định, thể hiện việc coi thường pháp luật. Các cán bộ 

chuyên ngành làm đúng công tác, nhiệm vụ chuyên môn trong việc quản lý thu - chi ngân 

sách tại địa phương. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc quản lý thu - chi 

ngân sách chưa khắc phục đó là: Hệ thống chính sách, văn bản pháp luật chưa được rõ ràng. 

Bộ máy và trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và hệ thống 

công nghệ thông tin có tình trạng xuống cấp.  



Từ việc phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu – chi ngân sách tại xã 

Nga Trung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách và hạn chế các yếu tố ảnh 

hưởng đến hoạt động quản lý thu - chi ngân sách trên địa bàn cần thực hiện đồng bộ các 

giải pháp sau: Bổ sung, hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật cho phù hợp với điều 

kiện thực tế tại địa phương; Hoàn thiện công tác lập dự toán thu - chi ngân sách, công tác 

chấp hành thu - chi ngân sách, công tác quyết toán ngân sách; Tăng cường công tác kiểm 

tra, thanh tra, kiểm toán; Nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng các bộ quản lý và kế toán 

ngân sách xã. 

 
 

 

200.  Đại học Nghiên cứu nhu cầu tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện của 

người dân trên địa bàn xã 
Khánh An, huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

Phạm Thị 

Tuyết Nhung 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Nghiên cứu nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân trên địa bàn xã 

Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

201.  Đại học Thực trạng xây dựng nông thôn 

mới kiểu mẫu tại xã Cấp Tiến, 

huyện Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng  

Nguyễn Thị 

Tâm Như 
Nguyễn Thị 

Phương 
UBND xã Cấp Tiến đã triển khai mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu bắt đầu từ năm 2021 

theo kế hoạch Chương trình nông thôn mới của Bộ Chính trị để tiếp tục nâng cao chất 

lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, đáp ứng theo quy định được nhân dân hài lòng và ủng 

hộ. Để nghiên cứu đề tài này tôi tiến hành điều tra 40 hộ dân thuộc 4 thôn trong xã qua 

phiếu điều tra và phỏng vấn sâu các cán bộ địa phương để tìm hiểu kĩ hơn về kết quả xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Qua quá trình nghiên cứu luận văn đã mô tả 

được những kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong 3 năm. Tính đến nay địa 

phương đã hoàn thành 10/17 tiêu chí đạt và 07/17 tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh những kết 

quả đạt được thì xã vẫn còn nhiều những khó khăn cần giải quyết. Để khắc phục những khó 

khăn đó, tôi đưa ra những giải pháp sau: thứ nhất, đẩy mạnh phát triển sản xuất phát triển 

kinh tế- xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; thứ hai, tiếp tục đào tạo và nâng cao năng 
lực của đội ngũ cán bộ; thứ ba, tăng cường vận dụng các chính sách hiện hành để xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu; thứ tư, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thúc đẩy sự 

tham gia của người dân địa phương.  

202.  Đại học Quản lý lao động tại Công ty Tư 

vấn Công nghệ,thiết bị và kiểm 

định xây dựng-CONINCO 

Nguyễn Như 

Phúc 
Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

Quản lý 1 cách có hiệu quả nguồn lao động được coi là quan trọng hàng đầu vì lao động là 

1 trong 3 yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nâng cao hiệu quả quản lý lao động là cơ 

sở cải thiện đời sống, tiền lương của công nhân. Cũng là giúp cho doanh nghiệp có bước 

tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 

203.  Đại học Nghiên cứu hành vi mua sắm 

của khách hàng đối với các sản 

phẩm của công ty TNHH quảng 

cáo và nội thất Hùng Sơn 

Lê Ngọc Tùng Hoàng Thị 

Hằng 
Trên cơ sở nghiên cứu hành vi mua sắm của khách hàng đối với các sản phẩm của công ty 

TNHH quảng cáo và nội thất Hùng Sơn đề xuất giải pháp thúc đẩy mua sắm của khách 

hàng từ đó tăng cường tiêu thụ sản phẩm cho đơn vị. 



204.  Đại học Phát triển kinh tế hộ trên địa bàn 

xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Trương Hữu 

Thanh 
Lê Thị 

Thanh  Loan 
Phát triển kinh tế hộ trên địa bàn xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

205.  Đại học Phát triển sản xuất và tiêu thụ 

keo trên địa bàn xã Bắc Lãng, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

Trương Hồng 

Thành 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ gỗ keo trên địa bàn xã Bắc 

Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm đánh giá 

hiệu quả kinh tế từ cây keo trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

206.  Đại học Đánh giá hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty Cổ 

phần Sáng tạo Âu Châu  

Nguyễn Thị 

Thảo 
Nguyễn Thị 

Minh Thu 
Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần sáng tạo Âu Châu, từ đó đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động kinh doanh của công ty trong 

thời gian tới. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp sau: Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân 

sự; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Đẩy mạnh phát triển thị trường. 

207.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt lợn của các hộ gia đình tại 
Thị trấn Trâu Qùy, Huyện Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

Bùi Anh Thư Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan về hành vi tiêu dùng thịt lợn; 

Đánh giá thực trạng nhu cầu và hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn 
Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới 

hành vì tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn; Đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng hiệu quả tiêu dùng thịt lợn ở địa phương trong thời gian sắp tới. 

208.  Đại học ứng xử của hộ nông dân đối với 

rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi 

lợn trên địa bàn xã Thuần Mỹ, 

huyện Ba Vì, tp Hà Nội 

Phạm Quang 

Trường 
Nguyễn 

Thanh Phong 
ứng xử của hộ nông dân đối với rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Thuần 

Mỹ, huyện Ba Vì, tp Hà Nội 

209.  Đại học Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Xí nghiệp May Xuất 

Khẩu Việt Long 

Nguyễn Duy 

Việt 
Nguyễn 

Mạnh Hiếu 
Trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May Xuất Khẩu Việt Long 

từ đó đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời 

gian tới 

210.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của ngưởi 

dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 

xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Thị 

Yến 
Bùi Văn 

Quang 
Để hiểu sâu về đề tài, trước hết chúng ta cần hiểu rõ về cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận của đề 

tài. Vì vậy, tôi có đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến vấn đề tôi nghiên 

cứu như: Một số khái niệm; vai trò của việc đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả 

xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, so sánh nội dung Bộ tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu, 
nội dung đánh giá sự hài lòng chủ yếu đánh giá về cách tiếp cận thông tin của người dân, 

kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả 

xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân. 

Bên cạnh cơ sở lý luận, tôi đưa ra một số cơ sở thực tiễn sau: kinh nghiệm xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu của một số địa phương trong nước, một số bài học rút ra từ kinh nghiệm 

xây dựng NTM kiểu mẫu, tổng quan một số nghiên cứu. Trên cơ sở hiểu rõ về cơ sở thực 

tiễn và cơ sở lý luận, tôi có tìm hiểu và nêu ra các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội của xã Mễ Sở. Đây chính là những yếu tố có ảnh hưởng tới kết quả xây dựng nông 

thôn mới cũng như sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa 

phương. Trong quá trình nghiên cứu, tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là: 

phương pháp chọn điểm nghiên cứu và mẫu điều tra, phương pháp thu thập số liệu, phương 

pháp phỏng vấn sâu, phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu, phương pháp phân tích, thang 
đo LIKERT, hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. Đây đều là những phương pháp nghiên cứu phù 

hợp với đề tài. Phần kết quả nghiên cứu, tôi đã khái quát tính hình xây dựng nông thôn mới 



kiểu mẫu tại xã Mễ Sở, từ đó đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu trên 4 nhóm nhóm tiêu chí: Tổ chức sản xuất- Thu nhập- Hộ nghèo, 

Giáo dục-Y tế-Văn hóa, Môi trường và nhóm tiêu chí về An ninh- Hành chính. Tiến hành 

khảo sát ý kiến của người dân về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu thì thấy được hầu hết hộ 

dân tham gia khảo sát đều hài lòng với kết quả chuyển dịch kinh tế, chất lượng các dịch vụ 

y tế, giáo dục đã đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của người dân và chiếm 98% – 99%. 

Người dân được tham gia xây dựng và phát triển nông thôn nên rất hài lòng và có tư tưởng 

tích cực trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển kết quả đạt được. Bên cạnh đó là một số ý 

kiến chưa hài lòng với một số hoạt động tiếp cận thông tin, kỹ thuật sản xuất và quy hoạch. 
Tuy nhiên số lượng ý kiến không hài lòng chỉ chiếm 1% - 2% và xã đang tiến hành hoàn 

thiện các vấn đề đó. Luận văn cũng chỉ ra những hạn chế khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của người dân như nhận thức, sự ủng hộ của người dân còn hạn chế. Từ đó, 

đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Mễ Sở trong thời gian tới. 

211.  Đại học Thực trạng cho vay và sử dụng 

vốn vay tại quỹ tín dụng nhân 

dân Minh Dân, thị trấn Triệu 

Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn Mai 

Anh 
Lê Ngọc 

Hướng 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng cho vay và sử dụng vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Minh 

Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Từ đó, đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của của Quỹ tín dụng. Các phương pháp sử dụng: Thống 

kê kinh tế, Thống kê so sánh. Qua quá trình nghiên cứu thực trạng cho vay và sử dụng vốn 

vay tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Minh Dân. Có một số vấn đề nổi bật như sau: Thứ 

nhất, là những điều kiện vay, quy định cho vay tại đơn vị. Thứ hai, là những hình thức và 

quá trình cho vay tại QTD. Thứ ba, là tình hình vay và sử dụng vốn vay tín dụng qua 3 năm 
từ 2018-2020. Thứ tư, là lãi suất cho vay mà QTD áp dụng trong 3 năm. Thứ năm, là hiểu 

biết và ý kiến đánh giá của khách hàng về tình hình cho vay tại Quỹ tín dụng. Một số giải 

pháp đề xuất: Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn ngày càng cao. Đơn 

giản thủ tục, giấy tờ, điều kiện vay vốn. Đa dạng hoá các hình thức huy động. Hoàn thiện 

hệ thống thông tin nhằm nâng cao chất lượng thẩm định. Tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát hoạt động tin dụng trong nội bộ. Đẩy mạnh việc thực hiện thu hút thành viên. 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng. Để góp phần mở rộng hoạt động tín dụng thì 

phải chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng nhằm khẳng định uy tín của QTDND. Muốn 

làm được điều đó, QTDND nên kết hợp tất cả các biện pháp trên. 

212.  Đại học Phát triển chăn nuôi lợn đen bản 

địa trên địa bàn xã Bản luốc, 

huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Vương Quang 

Bình 
Trần Đức Trí Xã Bản Luốc có nguồn lao đôṇg dồi dào, có kinh nghiêṃ nhất điṇh chăn nuôi lơṇ đen bản 

địa cùng với đó phát triển chăn nuôi lơṇ phù hơp̣ với chủ trương phát triển trên toàn xa ̃Bản 

luốc và mong muốn cùng người dân điạ phương hứa heṇ tương lai phát triển rôṇg mở. Tuy 

nhiên chăn nuôi chăn nuôi lơṇ đen bản địa trong xa ̃còn nhỏ lẻ, manh mún thiếu tińh tâp̣ 
trung nên hiêụ quả chăn nuôi còn chưa cao. Đầu ra sản phẩm còn phu ̣thuôc̣ vào thương lái 

cùng với triǹh đô ̣của người dân điạ phương còn chưa cao, chăn nuôi chủ yếu duạ vào kinh 

nghiêṃ truyền thống nên chất lươṇg và sản lươṇg sản phẩm lơṇ đen còn haṇ chế. Trước 

tiǹh hiǹh đó để đảm bảo phát triển ổn điṇh, bền vững ngành chăn nuôi lơṇ đen trên toàn xa ̃

Bản Luốc và mong muốn người dân tim̀ ra phương hướng giải quyết hơp̣ lý phát triển chăn 

nuôi lơṇ đen tại xã tôi đã choṇ đề tài: “Phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa của hộ nông dân 



trên địa bàn xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang”. Với muc̣ tiêu đánh giá 

tiǹh hiǹh phát triển chăn nuôi lơṇ đen bản địa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát 

triển chăn nuôi lơṇ đen bản địa trên điạ bàn xa ̃Bản Luốc, huyêṇ Hoàng Su Phì, tin̉h Hà 

Giang. Đề xuất môṭ số giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lơṇ đen bản địa trên điạ bàn 

xã Bản luốc trong những năm tới. Kết quả nghiên cứu taị các hô ̣điều tra cho thấy: năm 

2022 số lươṇg lợn đen bản địa biǹh quân khoảng 7,1 con/hô.̣ Hiêụ quả chăn nuôi khá cao, 

thu nhâp̣ hỗn hơp̣ biǹh quân của các hô ̣kết hơp̣ chăn nuôi nái và thiṭ cao hơn so với với hô ̣

chuyên nuôi lơṇ đen bản địa bán thiṭ do chi phi ́trung gian của hô ̣nuôi kết hơp̣ thấp hơn hô ̣

nuôi chuyên nuôi bán thiṭ. Hiêụ quả xa ̃hôị mang laị như: đem laị thu nhâp̣ khá cao, giải 
quyết lao đôṇg, nâng cao chất lươṇg cuôc̣ sống nông thôn. Tuy nhiên, vấn đề môi trường laị 

chưa đươc̣ giải quyết. Xử lý chất thải kém, lơṇ chết và mầm bêṇh lây lan... làm môi trường 

bi ̣ô nhiêm̃ trầm troṇg, ảnh hưởng trưc̣ tiếp đến sản xuất, sinh hoaṭ của người dân. Đây là 

kết quả của sư ̣tác đôṇg – ảnh hưởng của tổng hòa rất nhiều yếu tố. Trong đó, các yếu tố: 

giống, cơ sở vâṭ chất, thức ăn chăn nuôi, ky ̃thuâṭ sản xuất, thú y và phòng trừ dic̣h bêṇh, thi ̣

trường tiêu thu ̣và chińh sách là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, hiêụ quả 

chăn nuôi của hô.̣ Qua phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng, nghiên cứu đã đề xuất 

một số giải pháp như các giải pháp về vốn, giải pháp về thị trường tiêu thụ và đa dạng hóa 

các hình thức chăn nuôi, giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nhằm góp phần phát triển chăn 

nuôi đàn lợn đen địa bàn xã Bản luốc, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. 

213.  Đại học Hiệu quả kinh tế từ trồng bưởi 

của các hộ nông dân tại xã Bằng 
Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ 

Bùi Linh Chi Đỗ Trường 

Lâm 
Trên cơ sở phân tích thực trạng hiệu quả kinh tế từ trồng bưởi của các hộ nông dân, khóa 

luận đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân trồng bưởi 
tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. 

214.  Đại học Phát triển sản xuất na của hộ 

nông dân trên địa bàn xã Yên 

Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn 

Hoàng Bảo 

Chung 
Trần Hương 

Giang 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển sản xuất na của hộ nông dân trên địa bàn xã Yên 

Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn từ đó đề xuất ra một số giải pháp để thúc đẩy phát 

triển sản xuất na của hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới 

215.  Đại học Sinh kế của hộ gia đình nông 

thôn trong bối cảnh dịch covid-

19 tại xã Hồng Hưng, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương 

Trần Thị Hồng 

Dịu 
Mai Lan  

Phương 
Đại dịch Covid-19 xảy ra từ cuối tháng 12/2019, bắt đầu từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 

Trung Quốc, nay đã lan ra hầu hết các nước và vùng lãnh thổ. Dịch đã lan đến Việt Nam từ 

khá sớm với ca bệnh đầu tiên được công bố vào ngày 23/1/2020 (Bộ Y tế), Chính phủ Việt 

Nam đã sớm đặt mục tiêu ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của 

người dân, và cơ bản đã thực hiện tốt mục tiêu này so với tình hình chung của thế giới và 

các nước trong khu vực. Đaị dic̣h đã làm mất đi công ăn viêc̣ làm và đăṭ hàng triêụ sinh kế 

vào nguy cơ mất việc làm. Khi người tru ̣côṭ gia điǹh mất viêc̣, bi ̣ốm hoăc̣ chết, an ninh 

lương thưc̣ và dinh dưỡng của hàng triêụ phu ̣nữ và trẻ em bi ̣đe doạ. Với người dân ở các 
nước có thu nhâp̣ thấp đăc̣ biêṭ là các nhóm dân cư dê ̃bi ̣thiêṭ thòi nhất bao gồm nông dân 

sản xuất quy mô nhỏ và người bản điạ đang bi ̣ảnh hưởng năṇg nề nhất. Xã Hồng Hưng, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũng chịu ảnh hưởng không ít trước tình hình dịch bệnh 

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên địa bàn xã có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

các làng nghề thủ công,... vì vậy xã gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển, mở rộng 



quy mô kéo theo hàng loạt người bị mất việc, giảm thu nhập ảnh hưởng đến chi tiêu, đời 

sống của những người dân đang sinh sống nơi đây. Bên cạnh đó trình độ nông dân còn hạn 

chế nên rất khó trong việc chuyển đổi ngành nghề. Xuất phát từ vấn đề trên, tôi tiến hành 

nghiên cứu đề tài: “ Sinh kế của hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 

tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương “. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đánh 

giá thực trạng sinh kế của các hộ gia đình trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 tại xã Hồng 

Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, từ đó đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của 

hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 trong thời gian tới. Để thực hiện 

được đề tài này tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau: phương pháp chọn 
điểm nghiên cứu; phương pháp điều tra, thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp; phương pháp 

xử lý số liệu; phương pháp thống kê mô tả và phương pháp phân tích so sánh. Tôi tiến hành 

thu thập các số liệu về tình hình cơ bản trên địa bàn xã cũng như số liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội. Phỏng vấn 50 hộ dân tập trung chủ yếu tại 3 thôn: Cát Tiền, Hoàng 

Xá và Phương Khê. Bằng các phương pháp nghiên cứu như trên, đề tài đã thu được kết quả 

nghiên cứu như sau: Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế, tôi rút ra bài học cho địa 

bàn nghiên cứu. Qua tìm hiểu, nghiên cứu cùng với phân tích cho thấy tình hình sinh kế của 

hộ có sự thay đổi. Nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hộ: tác động 

đến việc làm, thu nhập, chi tiêu và nhu cầu cơ bản của hộ. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh 

kế của hộ gồm có chính sách của nhà nước, trình độ và nhận thức của người dân về dịch 

bệnh Covid-19 và thay đổi sinh kế, đặc điểm phát triển kinh tế của địa phương, khả năng tự 
tích lũy của hộ. Nghiên cứu cũng tìm hiểu thêm về cách ứng phó của hộ trước tác động của 

dịch bệnh Covid-19 và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của chính phủ. Cuối cùng đưa ra 

kết luận và một số ý kiến nghị đối với cấp chính quyền địa phương và các hộ gia đình trên 

địa bàn nhằm đảm bảo sinh kế cho các hộ trên địa bàn xã Hồng Hưng trong thời gian tới. 

216.  Đại học Nghiên cứu hoạt động 

marketing bởi phương tiện 

truyền thông xã hội của Công ty 

TNHH SVAL Quốc tế 

Phạm Thị Kim 

Dung 
Lê Khắc Bộ Đánh giá hoạt động marketing bời phương tiện truyền thông xã hội, phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả hoạt động marketing bởi phương tiện truyền thông, từ 

đó có căn cứ khoa học đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing bởi phương tiện 

truyền thông xã hội của công ty TNHH SVAL Quốc tế trong thời gian tới. 

217.  Đại học Thực trạng sử dụng vốn lưu 

động tại Công ty cổ phần xây 

dựng và xuất nhập khẩu tổng 

hợp Bộ Công thương 

Phạm Bình 

Dương 
Nguyễn Thị 

Hải Ninh 
Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tổng hợp 

- Bộ Công Thương đã đạt được một số thành công nhất định trong lĩnh vực xây dựng và 

kinh doanh, thương mại. Vốn là điều kiện không thể thiếu để một doanh nghiệp được thành 

lập và từ đó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn lưu động là một bộ phận lớn 

cấu thành nên tài sản của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về tình hình sử dụng vốn lưu động 

tại Công ty cũng như đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục một số hạn chế thường gặp, 
nên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tổng hợp - Bộ Công Thương”. 

218.  Đại học Nghiên cứu mối liên kết trong 

chuỗi giá trị chè trên địa bàn thị 

trấn Nông Trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Trương Minh 

Dương 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thương 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và các yếu tố anhr hưởng tới liên kết trong chuỗi giá trị 

chè trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu, đề xuất giải pháp tăng cường mối liên kết 

thúc đẩy tiêu thụ chè, nâng cao hiệu qủa kinh tế trong sản xuất chè tại địa bàn 



219.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt lợn trên địa bàn Thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

Nguyễn Thành 

Đạt 
Nguyễn Thị 

Dương Nga 
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tiêu dùng thực phẩm nói chung, tiêu 

dùng thịt lợn nói riêng của các hộ gia đình; Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng thịt lợn 

của các hộ gia đình tại địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình tại địa bàn; Đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng của chuỗi cung ứng thịt lợn với nhu cầu 

tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình tại địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam trong thời gian tới 

220.  Đại học Thực trạng sử dụng đất nông 

nghiệp trên địa bàn xã Chăn 

Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 
Châu 

Cao Xuân 

Điệp 
Trần Hương 

Giang 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Chăn Nưa, huyện 

Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

tại địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới 

221.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt lợn an toàn của các hộ gia 

đình trên địa bàn phường Vĩnh 

Hưng, quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội 

Đoàn Thị Trà 

Giang 
Dương Nam 

Hà 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tiêu 

dùng thịt lợn của các hộ gia đình; (2) Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng thịt lợn an toàn 

của các hộ gia đình tại địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; (3) 

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia 

đình tại địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; (4) Đề xuất một 

số giải pháp nhằm nâng cao hành vi tiêu dùng thịt lợn an toàn của các hộ gia đình tại địa 

bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

222.  Đại học Ứng xử của người dân về thực 

trạng ô nhiễm môi trường tại địa 

bàn xã Ninh Vân, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình 

Phạm Thị 

Hương Giang 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Ứng xử của người dân về thực trạng ô nhiễm môi trường tại địa bàn xã Ninh Vân, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

223.  Đại học Xây dựng nông thôn mới nâng 

cao tại xã Thụy Văn, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Bùi Thu Hà Bùi Văn 

Quang 
Thực trạng xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thụy Văn được nghiên cứu qua các 

vấn đề: bộ máy chỉ đạo thực hiện, công tác tuyên truyền, công tác huy động nguồn lực, mức 
độ hoàn thành các tiêu chí, sự phối hợp của các cấp và người dân, công tác kiểm tra giám 

sát và kết quả khảo sát thực hiện. Bộ máy chỉ đạo thực hiện đã có sự phân cấp rõ ràng về 

chức năng, nhiệm vụ mỗi cấp cần phải thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền dù đã tích 

cực với nhiều hình thức linh hoạt và nhìn chung đã đạt hiệu quả cao (90% nhận thức rõ 

được thông tin tuyên truyền). Huy động nguồn lực đa dạng với nhiều nguồn nhưng chưa 

đáp ứng được nhu cầu cho xây dựng CSHT nông thôn và trả nợ công. Đến thời điểm nghiên 

cứu, xã đã hoàn thành 10/11 tiêu chí, tiêu chí Môi trường vẫn còn 2/6 nội dung chưa đạt do 

ý thức người dân còn thấp và xã không đủ kinh phí xây dựng lò xử lý rác đảm bảo an toàn 

vệ sinh. Về kết quả thực hiện: nhận thức chung của người dân về 11 tiêu chí, nội dung và 

huy động vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới khá cao (đạt khoảng 90%), nhận 

thức về vai trò và nguyên tắc xây dựng nông thôn mới nâng cao của cán bộ xã đã làm khá 

tốt, tuy nhiên trình độ quản lý và kỹ năng tổ chức thực hiện, giám sát, vận động người dân 
chưa được tốt, chưa thể đáp ứng đầy đủ được yêu cầu. Đa số người dân đều có khả năng 

đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng việc nâng cao thu nhập 

và đóng góp vật chất; tuy nhiên khả năng nâng cao thu nhập là không cao.Các yếu tố ảnh 

hưởng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thụy Văn bao gồm: chủ trương chính sách 



của nhà nước, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, nhận thức sự tham gia của người dân 

và nguồn vốn thực hiện. Trong đó, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ và nhận thức, sự 

tham gia của người dân là hai yếu tố chính có ảnh hưởng mạnh nhất đến xây dựng nông 

thôn mới nâng cao. Trình độ quản lý nhà nước của cán bộ vẫn còn một vài điểm hạn chế 

dẫn đến việc kém hiệu quả trong thực hiện, nhận thức của người dân ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc thực hiện và huy động nguồn vốn cho chương trình. Chủ trương chính sách và 

nguồn vốn thực hiện cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao được đề xuất như sau: Giải pháp về cải thiện chính 
sách. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Giải 

pháp tăng cường huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nghiên cứu 

cũng đưa ra, một số kiến nghị đối với nhà nước, chính quyền địa phương để nâng cao hiệu 

quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. 

224.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt lợn của các hộ gia đình trên 

địa bàn Thị trấn Văn Giang, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
Trần Thế 

Cường 
Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn Thị trấn Văn 

Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu 

dùng thịt lợn của các hộ gia đình. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận 

thức và cải thiện hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn trong thời gian 

tới. 

225.  Đại học Niềm tin và hành vi trong sử 

dụng dịch vụ giao thực phẩm 

trên ứng dụng di động của 
người tiêu dùng ở thành phố Hà 

Nội 

Dương Thị 

Hồng Hạnh 
Ngô Minh 

Hải 
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá niềm tin và hành vi của người tiêu dùng trong sử dụng 

dịch vụ giao thực phẩm trên ứng dụng di động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bằng việc 

khảo sát 100 người tiêu dùng, nghiên cứu chỉ ra đa số người tiêu dùng, đặc biệt là người 
tiêu dùng trẻ tuổi đã biết về dịch vụ, đa số có niềm tin vào ứng dụng . Các yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định giao thực phẩm gồm tuổi, học vấn, thông tin tiếp cận và niềm tin.  

226.  Đại học Mức sẵn lòng chi trả cho giảm 

thiểu sử dụng túi nilon trong 

sinh hoạt trên địa bàn phường 

Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà 

Nội 

Nguyễn Minh 

Hiếu 
Nguyễn Văn  

Song 
Thông qua nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả cho giảm thiểu sử dụng túi nilon trong sinh hoạt 

từ đó đề xuất nhóm giải pháp giảm thiểu sử dụng túi nilon trong sinh hoạt trên địa bàn 

phường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 

227.  Đại học Giảm nghèo cho các hộ dân tộc 

thiểu số trên địa bàn xã Nghĩa 

Sơn, huyên Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái 

Phạm Thị 

Ngọc Hồng 
Trần Mạnh 

Hải 
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng giảm nghèo và phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng tới giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn Xã Nghĩa Sơn, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảm nghèo trên 

địa bàn xã trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng kết hợp số liệu thứ cấp và sơ cấp. Số liệu 

thứ cấp được thu nhập từ các nguồn như: sách, giáo trình, tạp chí, tập san... về lý luận và 

thực tiễn giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số; các báo cáo, văn bản liên quan đến chính 

sách giảm nghèo của Nhà nước, xã Nghĩa Sơn. Số liệu sơ cấp được thu nhập thông qua 
khảo sát sử dụng bảng hỏi với 10 cán bộ xã Nghĩa Sơn (đại diện các ban và trưởng các bản) 

và 60 hộ dân ở 3 bản là bản Noong Khoang, bản Lọng, bản Nậm Tộc. Số liệu thu nhập 

được tổng hợp, phân tích sử dụng thống kê mô tả, thống kê so sánh để đánh giá thực trạng 

giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh 



Yên Bái. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số xã Nghĩa 

Sơn đã từng bước đạt được kết quả tốt. Tỷ lệ nghèo hằng năm có xu hướng giảm, bình quân 

48,99%/ năm (năm 2019-2021). Tuy nhiên, xét theo tiêu chí nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo 

tăng lên so với chuẩn nghèo cũ 45,4%, nguyên nhân là do hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số tiếp 

cận với các dịch vụ xã hội. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới giảm nghèo 

cho các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn nghiên cứu đó là: Cơ sở hạ tầng của địa phương; 

Trình độ, năng lực của các bộ địa phương; Nhận thức, trình độ và năng lực của người 

nghèo; Sự quan tâm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất các 

giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn gồm: Đầu tư 
cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất; Hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập người dân; 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nghèo; Thu hút các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia giảm nghèo. 

228.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt lợn của người tiêu dùng tại 

xã Tiên Dương, huyện Đông 

Anh, thành Phố Hà Nội 

Nguyễn Hữu 

Hợp 
Lê Thị Long 

Vỹ 
An toàn thực phẩm đang ngày càng trở lên quan trọng, trong đó, thịt lợn là loại thực phẩm 

xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm gia đình Việt. Đề tài “Nghiên cứu hành vi tiêu 

dùng thịt lợn của người tiêu dùng tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành Phố Hà Nội” 

nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hành vi tiêu dùng sản phẩm thịt lợn trên địa bàn 

xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội trong thời gian tới.  

Phương pháp nghiên cứu: thông tin thứ cấp được thu thập từ sách, báo, tạp chí, báo cáo của 

địa phương,.. Thông tin sơ cấp được thu thập từ điều tra 50 hộ dân trong 3 thôn Trung Oai 

(17 phiếu), thôn Cổ Dương (17 phiếu), thôn Tiên Kha (16 phiếu). Xử lý số liệu bằng phần 

mềm Microsofl Excel 2010 với các phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh và 
phương pháp phân tổ thống kê. 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy: Thực trạng nhận thức tiêu dùng thịt lợn của người tiêu 

dùng gồm: thông tin cơ bản của người điều tra về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ 

học vấn, số nhận khẩu, thu nhập bình quân hộ/ tháng. Thịt lợn là thực phẩm quan trọng đối 

với người dân Việt Nam do đó nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người tiêu dùng tương đối cao 

( khổi lượng thịt mà họ sử dụng nhiều nhất là từ 1-3 kg). Người tiêu dùng tham khảo thông 

tin từ: gia đình, người thân, bạn bè, tivi, đài phát thanh, sách báo, internet. Đa phần họ chọn 

mua thịt ba chỉ (với 46,00%), thịt mông (48,00%)… Khi đã xác định được phần thịt mình 

muốn mua người tiêu dùng sẽ dựa vào độ tươi để quyết định mua, phần lớn họ dựa vào 

phần nạc có màu hồng (60,00%). Người tiêu dùng cảm thấy hài lòng (52,00%) về chất 

lượng của thịt. Họ sẽ có những cách sơ chế, chế biến và bảo quản khác nhau: để nguyên 

không làm gì, rửa và chia thành các phần nhỏ, rửa cả miếng hay rửa, cắt, ướp, nấu. Cũng 
như bảo quản thịt bằng cách dùng túi nilong, hộp nhựa, hay túi, màng bọc thực phẩm. 

Người tiêu dùng sẽ mua ít thịt lợn hơn (72,00%) khi giá tăng và mua nhiều thịt lợn hơn 

(48,00%) khi giá giảm. Do dịch bệnh COVID-19 mà người tiêu dùng sẽ mua nhiều thịt lợn 

hơn để tích trữ trong nhà khi đang thực hiện giãn cách xã hội. Những yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng thịt lợn của người tiêu dùng tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội gồm : Yếu tố thuộc về người tiêu dùng (yếu tố cá nhân, yếu tố thu nhập, yếu tố 

học vấn ). Yếu tố bên ngoài (yếu tổ giá cả, yếu tố về chất lượng, yếu tố niềm tin). Một số 



giải pháp giải pháp nâng cao hành vi tiêu dùng thịt lợn của người tiêu dùng trên địa bàn xã 

Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội: Tuyên truyền, vận động về hành vi tiêu 

dùng thịt lợn của người tiêu dùng tại xã Tiên Dương, tăng cường các lớp tập huấn về hành 

vi tiêu dùng thịt lợn tại xã Tiên Dương, Nâng cao nhận thức và hành vi tiêu dùng thịt lợn 

của người tiêu dùng tại xã Tiên Dương. 

229.  Đại học phân tích ảnh hưởng của dịch 

covid-19 đến lao động tự do tại 

xã Thanh An, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 

Bùi Quang 

Huy 
Đặng Xuân 

Phi 
phân tích ảnh hưởng của dịch covid-19 đến lao động tự do tại xã Thanh An, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên 

230.  Đại học THỰC TRẠNG VIỆC LÀM 

VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI 
LAO ĐỘNG TRÊN ĐIẠ BÀN 

XÃ HÒA XÁ, HUYỆN ỨNG 

HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI 

DỊCH COVID-19  

Phùng Minh 

Huy 
Đỗ Thị 

Thanh 
Huyền 

Bức tranh về nền kinh tế toàn cầu đã trải qua một năm đầy biến động với “gam màu tối” là 

chủ đạo do ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch Covid-19. Covid-19 sẽ có tác động sâu rộng đến 
đầu ra của thị trường lao động. Ngoài những lo ngại cấp bách về sức khỏe của người lao 

động và gia đình họ, Covid-19 và các cú sốc kinh tế do nó mang lại sẽ tác động đến thế giới 

việc làm trên ba khía cạnh chính: Số lượng việc làm (cả thất nghiệp và thiếu việc làm); Chất 

lượng công việc (ví dụ: tiền lương và tiếp cận an sinh xã hội); Ảnh hưởng đến các nhóm cụ 

thể là những người dễ bị tổn thương hơn với tình trạng bất lợi của thị trường lao động. 

Chính vì thế Đảng và Nhà nước ta luôn quan niệm trong bối cảnh kinh tế thị trường chiến 

lược sử dụng nguồn nhân lực là hết sức quan trọng.Việc làm và thu nhập là một trong 

những vấn đề mang tính toàn cầu. Đối với nước ta hiện nay, việc làm là vấn đề vừa cơ bản, 

vừa lâu dài. Tạo việc làm và thu nhập được coi là yếu tố then chốt trong mọi chiến lược 

hướng vào xóa đói giảm nghèo và tiến bộ xã hội ở nước ta trong quá trình phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giải quyết có hiệu quả việc làm và thu nhập cho 
người lao động không những có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới mà 

còn thể hiện rõ bản chất chính trị cũng như năng lực tổ chức, quản lý xã hội của Nhà nước. 

231.  Đại học Tác động của đại dịch Covid 19 

tới người lao động ngành điện 

tử tại khu công nghiệp Phố Nối 

A tỉnh Hưng Yên  

Nguyễn Ngọc 

Huyền 
Nguyễn 

Thanh Phong 
Tác động của đại dịch Covid 19 tới người lao động ngành điện tử tại khu công nghiệp Phố 

Nối A tỉnh Hưng Yên  

232.  Đại học Giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động du lịch của hợp tác xã 

Vạn Chài tại thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh 

Nguyễn 

Quang Hưng 
Hồ Ngọc 

Ninh 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động du lịch của Hợp tác xã dịch vụ du lịch 

Vạn Chài Hạ Long (gọi tắt là Hợp tác xã Vạn Chài Hạ Long), thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng hiệu quả hoạt động du lịch của Hợp tác 

thời gian tới. 

233.  Đại học Phát triển làng nghề truyền 

thống dệt lưới chã văn lãng tại 

xã Quang Trung, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

Vũ Thị Hương Vũ Thị Thu 

Hương 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống dệt lưới chã Văn Lãng tại 

xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất định hướng và giải 

pháp nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống dệt lưới chã Văn Lãng trên địa bàn 

xã Quang Trung trong thời gian tới 

234.  Đại học Thực trạng xóa đói giảm nghèo 

tại xã Chiềng On, huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La 

Đỗ Đình 

Hưởng 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Thực trạng xóa đói giảm nghèo tại xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 



235.  Đại học Xác định mức sẵn lòng chi trả 

của người tiêu dùng đối với dịch 

vụ giao thông công cộng trên 

địa bàn thành phố Hà Nội trong 

bối cảnh đề án Phân vùng hạn 

chế hoạt động của xe máy tại 

các quận nội thành 

Đỗ Tuấn Kiệt Lê Thị 

Thanh Loan 
Xác định mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng đối với dịch vụ giao thông công cộng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh đề án Phân vùng hạn chế hoạt động của xe 

máy tại các quận nội thành 

236.  Đại học Thực trạng việc phát triển các 

khu đô thị mới trên địa bàn xã 

Tân Quang , huyện Văn Lâm , 
tỉnh Hưng Yên 

Đào Duy 

Khánh 
Lưu Văn 

Duy 
Thực trạng việc phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn xã Tân Quang , huyện Văn Lâm , 

tỉnh Hưng Yên 

237.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ hành chính 

công tại Ủy ban nhân dân xã 

Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình. 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 
Thái Thị 

Nhung 
(2) Phân tích các yếu tố mà covid gây ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập người lao động 

ngành dệt may và cách người lao động ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh. 

238.  Đại học Thực trạng tiếp cận và sử dụng 

nước sạch trong sinh hoạt của 

người dân trên địa bàn xã Dục 

Tú, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Tuyết 

Mai 
Nguyễn Thị 

Huyền Châm 
(3) Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự ứng phó của người lao động trước tác 

động của đại dịch covid 19 

239.  Đại học QUẢN LÝ THU - CHI NGÂN 

SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN 

XÃ LIÊN BẢO, HUYỆN VỤ 
BẢN,TỈNH NAM ĐỊNH 

Trần Đức 

Minh 
Nguyễn Thị 

Thu Quỳnh 
Kết quả cho thấy công tác quản lý thu - chi ngân sách xã Liên Bảo thực hiện theo đúng quy 

định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn. Tổng thu ngân sách xã trên địa bàn xã 

Liên Bảo đều tăng và vượt kế hoạch trong 3 năm. Tổng thu ngân sách xã năm 2018 khi thực 
hiện tăng 4.713 triệu đồng so với dự toán (tăng 83,52%). Năm 2019, tăng 5.289 triệu đồng 

so với dự toán (tăng 91,06%). Năm 2020 kết quả thực hiện thu tăng 5.473 so với dự toán 

(tăng 80,66%). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu chi ngân sách xã 

Liên Bảo cho thấy, công tác quản lý thu - chi ngân sách chịu ảnh hưởng của các yếu tố 

khách quan và các yếu tố chủ quan. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác 

quản lý thu - chi ngân sách trên địa bàn xã Liên Bảo trong thời gian tới bao gồm: Giải pháp 

tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kiểm toán, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 

trong bộ máy quản lý ngân sách xã, giải pháp về nâng cao hiệu quả trong công tác lập dự 

toán, quản lý và quyết toán ngân sách xã. 

240.  Đại học Sinh kế của hộ gia đình trong 

bối cảnh đại dịch Covid - 19 tại 

xã Dương Quang, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 

Phạm Quỳnh 

Nga 
Phạm Thanh 

Lan 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng sinh kế của hộ gia đình trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 

tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm cải thiện sinh kế hộ gia đình tại xã Dương Quang trong thời gian tới. 

241.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của người 
dân đối với dịch vụ y tế tại trạm 

y tế xã Nguyên Xá, Đông Hưng, 

Mai Thị Hồng 
Ngọc 

Lê Phương 
Nam 

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại trạm y tế xã Nguyên Xá, Đông 
Hưng, Thái Bình trên cơ sở đó đề xuất nhóm giải pháp tăng cường, cải thiện dịch vụ y tế tại 

trạm nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân. 



Thái Bình 

242.  Đại học Tình hình thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông 

thôn mới nâng cao trên địa bàn 

xã Xuân Quan, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

Phan Thị 

Hồng Nhung 
Phạm Văn 

Hùng 
Thực hiện tiêu chí môi trường xã Xuân Quan đã thành lập ban quản lý từ trên xuống người 

dân theo một trình tự chặt chẽ, hiệu quả. Xã tiến hành tuyên truyền để nâng cao nhận thức 

cho người dân và huy động nguồn lực; sau khi có vốn xã tiến hành phân bổ cho: Quy hoạch 

nghĩa trang, nghĩa địa; thành lập tổ VSMT; cải tạo kênh mương, hỗ trợ cho tổ vệ sinh môi 

trường; hỗ trợ người dân thực hiện. Trong quá trình thực hiện mục tiêu về môi trường đã 

đạt được những kết quả như: 100% dùng nước uống đã qua xử lý, rác thải sinh hoạt được 

thu gom hàng tháng, phong trào tham gia tổng vệ sinh môi trường được người dân tích cực 

tham gia, vốn thực hiện môi trường được huy động mạnh từ sự tham gia của người dân. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại như: tuy người dân đã lắp đặt 
ống nước sạch nhưng vẫn không cung cấp đủ nước sạch cho người dân ăn uống và sinh 

hoạt; rác thải cứng trong sản xuất nông nghiệp vẫn chưa có hình thức xử lý; nguồn vốn đầu 

tư cho môi trường còn ít so với vốn xây dựng NTM nâng cao; trình độ chuyên môn của cán 

bộ còn kém. Để tình hình thực hiện tiêu chí môi trường đạt kết quả cao cần thực hiện tốt 

biện pháp về phía người dân và cán bộ như: Tăng cường sự hỗ trợ cho người dân về vốn và 

kỹ thuật; tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao mức xử phạt vi phạm môi trường. 

243.  Đại học Thực trạng thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn thị 

trấn Như Quỳnh, huyên Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Phùng Vinh 

Quang 
Giang 

Hương 
Công tác phân loại RTSH tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên còn gặp 

nhiều bất cập, tình trạng người dân phân loại gần như người dân không phân loại RTSH, 

cho rằng phân loại là không cần thiết và tốn thời gian. Vật dụng thu gom, vận chuyển 

RTSH tại địa bàn thị trấn còn thô sơ và thiếu, phương tiện thu gom chính là xe đẩy tay, 

dung tích nhỏ không đáp ứng được nhu cầu thu gom RTSH của người dân. Nguồn nhân lực 

còn ít, một số gia đình trong khu vực sâu và trong ngõ không được hưởng những tiện ích 
mà họ được hưởng sau khi đăng kí dịch vụ thu gom RTSH tại nhà. 

244.  Đại học Giải quyết việc làm cho lao 

động nông thôn tại xã Võ Lao, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai  

Vũ Lương Sơn Đồng Thanh 

Mai 
Để xã hội và đời sống người dân ngày một phát triển thì những công việc quan trọng hàng 

đầu mà chúng ta cần thực hiện đó là tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao 

động. Giải quyết việc làm luôn là một vấn đề nóng hổi và còn là thách thức cần được quan 

tâm với mỗi chúng ta. Muốn đất nước phát triển, đời sống người dân được nâng cao thì 

trước hết chúng ta cần phải giải quyết việc làm cho người lao động và xóa đói giảm nghèo. 

Hiện nay đất nước đang ngày một phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng 

CNH-HĐH vậy nên vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn đang cần 

được quan tâm sâu sắc và có những bước đi tích cực. Xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai là một xã có nguồn lao động dồi dào, trên địa bàn xã ngoài những công việc nông 

nghiệp còn có nhiều ngành nghề phi nông nghiệp, tuy nhiên vẫn còn có nhiều lao động 

chưa có việc làm, hoặc có nhưng những việc làm này không ổn định, không mang tính 

chuyên môn. Trên những cơ sở đó tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu nghiên cứu 
chính là: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai; phân tích chỉ ra những kết quả, hạn chế từ cơ sở đó đề xuất những giải pháp tăng 

cường giải quyết việc làm nâng cao đời sống của người dân.Để đạt được những mục tiêu đã 

đề ra, cần có những mục tiêu sau: Góp phần hệ thống lý luận và thực tiễn việc làm lao động 

nông thôn, đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn xã Võ Lao, 



phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Võ 

Lao, đề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên 

địa bàn xã Võ Lao.Nhằm làm rõ mục tiêu đề ra, đối tượng nghiên cứu của đề tài là lao 

động, việc làm cho lao động trên địa bàn xã Võ Lao.Chúng ta cần nắm bắt rõ cơ sở lý luận 

của đề tài, giúp hiểu sâu hơn về đối tượng cần nghiên cứu. Vì vậy, tôi đưa ra một số khái 

niệm cơ bản về lao động nông thôn như sau: Việc làm, việc làm nông thôn, người có việc 

làm, tạo việc làm, lao động, lao động nông thôn, đăc điểm của việc làm nông thôn, đặc 

điểm của lao động nông thônCùng với những lý luận này, nghiên cứu còn đề cập và làm 

sáng tỏ những vấn đề như lý luận về giải quyết việc làm cho nông thôn và ý nghĩa tạo việc 
làm cho lao động nông thôn, các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông 

thôn.Như chúng ta đã biết, lý luận luôn gắn liền với thực tiễn, là cơ sở để ta tìm hiểu thực 

tiễn của vấn đề rõ hơn, sâu sắc hơn. Tôi đã đưa ra cơ sở thực tiễn như sau: Kinh nghiệm của 

một số nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thực trạng phát triển việc làm 

cho lao động nông thôn tại Việt Nam, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong 

việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, kết quả giải quyết việc làm của một số địa 

phương trong nướcTừ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trên, tôi tiến hành 

nghiên cứu giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn tại điạ bàn xã Võ Lao, qua đó 

có một số vấn đề nổi bật như sau: Thưc trạng giải quyết việc làm trên địa bàn xã Võ Lao, 

phân tích đưa ra các kết quả đã đạt được và những hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp giải 

quyết việc làm cho lao động trên địa bàn xã Võ Lao. Chất lượng lao động của xã hiện nay 
còn thấp, chủ yếu là lao động chỉ đạt trình độ trung học cơ sở, tỷ lệ lao động được tham gia 

các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn và có các bằng cấp là rất thấp. Ngoài số lao động làm 

việc trong các ngành nghề kinh tế khác nhau ra thì số người trong độ tuổi lao động hiện là 

học sinh, sinh viên tham gia học tập tại các trường THPT, các trường đại học, cao đẳng… 

còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Những lao động này thì chưa tham gia bất kì vào một ngành nghề 

kinh tế nào cho nên khi nghiên cứu đề tài này thì chúng tôi không xét đến việc những lao 

động này tham gia vào ngành kinh tế nào hay là trình độ văn hóa, chuyên môn của họ mà 

chỉ đưa ra giải pháp giải quyết việc làm sau khi học tập xong. Số lượng lao động trên địa 

bàn xã đã tăng theo mỗi năm, tuy nhiên chưa thể phát huy và có những công việc ổn định 

nâng cao đời sống người lao động.Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới đúng 

đắn của Đảng, Nhà nước, xã Võ Lao đã tạo ra được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, 

phương thức tạo mở việc làm, đã huy động được mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và 
việc làm. Chương trình giải quyết việc làm đã được triển khai thực hiện có kết quả với sự 

quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể. Do vậy mà công tác giải quyết việc 

làm đã đạt được một số kết quả tích cực về số lượng, chất lượng cũng như mức ổn định việc 

làm. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại trong việc giải quyết việc làm như: Thứ 

nhất, tỷ lệ lao động thiếu và không có việc làm ổn định còn cao. Thứ hai, chưa có những 

chủ chương thiết thực và khuyến khích giải quyết việc làm. Thứ ba, số lao động chuyển cư 

sang tỉnh công nghiệp chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng. Thứ tư, số lao động bị mất 

việc làm do dịch bệnh, mất đất là nhiều nhưng trong số đó thì lại rất ít lao động tìm được 



việc làm ổn định. Thứ năm, có nhiều công việc phi nông nghiệp rất tích cực trên địa bàn xã 

, tuy nhiên còn chưa áp dụng được những thế mạnh này vào giải quyết việc làm.Để khắc 

phục những vấn đề còn tồn tại trên, tôi đề xuất một số giải pháp:- Giải pháp 1: Bổ xung, 

hoàn thiện các chủ trương chính sách mới trong giải quyết việc làm- Giải pháp 2: Đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất để phát triển và tạo ra việc làm mới- Giải pháp 3: Tổ chức đào tạo 

và giới thiệu việc làm- Giải pháp 4: Phát triển các ngành nghề kinh tế- Giải pháp 5: Tăng số 

lượng công nhân lao đi làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.- Giải pháp 6: Quan 

hệ hợp tácKhóa luận đã đưa ra các giải pháp chủ yếu để giải quyết việc làm và tạo cơ hội có 

việc làm cho người lao động nông thôn trong xã hiện tại và trong tương lai. Những giải 
pháp này nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn lao động để họ có cơ hội tham gia vào 

thị trường lao động trên khắp cả nước.    Trên cơ sở đó tôi đưa ra kiến nghị đối với tỉnh, 

huyện và địa phương nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn trên 

địa bàn xã. 

245.  Đại học Nâng cao hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của công ty 

trách nhiệm hữu hạn xuất nhập 

khẩu Phú Lâm 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 
Trần Thị 

Minh Hòa 
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, các yếu tố 

ảnh hưởng và hoàn thiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 

Phú Lâm. Khoá luận lấy số liệu thu thập được từ đơn vị kinh doanh là Công ty TNHH Xuất 

Khẩu Phú Lâm để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong 

những năm gần đây. Đề tài thu thập số liệu sơ cấp của 15 người trong đó có tổng giám đốc, 

phó giám đốc nhà máy, các trưởng phòng kinh doanh và sử dụng các số liệu thứ cấp là báo 

cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các số liệu được thu thập, xử lý từ 

sách báo, internet. Từ đó biết được công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì đề tài tập 
trung phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 

kinh doanh, phân tích chỉ tiêu sinh lợi, hiệu quả sủ dụng vốn và hiệu quả sử dụng lao động. 

Qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh cho ta thấy công ty có tình hình sản xuất kinh 

doanh tương đối tốt, Công ty đã đẩy mạnh bán ra để tăng doanh thu, đồng thời giá vốn hàng 

bán cũng tăng lên một lượng khá lớn qua các năm. Qua phân tích các chỉ tiêu ảnh đánh giá 

hiệu quả hoạt động kinh doanh đề ra một số giải pháp: Đưa ra mục tiêu định hướng phát 

triển công ty, Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ của công ty; 

Áp dụng các biện pháp tiết kiệm trong quá trình kinh doanh; Nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn; Tăng cường hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy một cách hợp lý và khoa học; Quan 

tâm, chăm lo thích đáng đến đội ngũ cán bộ công nhân viên; Nâng cao uy tín và đẩy mạnh 

hơn nữa quá trình hình thành, xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty; Chú trọng 

công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường quảng bá tiếp thị mở rộng quy mô tầm ảnh hưởng 
của công ty trong nước cũng như quốc tế. 

246.  Đại học Nhận thức hành vi sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trong sản 

xuất lúa tại địa bàn xã Chương 

Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

Phạm Minh 

Tuấn 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn liên quan về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất lúa; Đánh giá hành vi và các yếu tốc ảnh hưởng tới sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Chương Dương, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Chương Dương, huyện Đông Hưng tỉnh 

Thái Bình; Giải pháp nâng cao nhận thức hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản 



xuất lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Chương Dương, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình 

247.  Đại học Ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 đến việc làm của 

người lao động trên địa bàn xã 

Khánh An, huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

Phạm Thị 

Thanh 
Nguyễn Thị 

Thu Huyền 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài đánh giá thực trạng về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

đến việc làm của người lao động trên địa bàn xã Khánh An, huyện Yên Khánh,tỉnh Ninh 

Bình. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng về việc làm của người lao 

động trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới. 

Nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến người lao động: Ảnh hưởng đến 

thời gian làm việc cho thấy tỷ lệ lao động có thời gian làm việc trước khi dịch nhỏ hơn 8 

tiếng/ ngày là 28% so với sau dịch tăng lên mức 58% tăng 30%, tỷ lệ lao động có thời gian 

làm việc trước dịch bằng 8 tiếng/ ngày là 52% so với sau dịch giảm còn 34%. Bên cạnh đó, 

đối với các lao động có thời gian làm việc trước dịch lớn hơn 8 tiếng/ ngày chiếm tỷ lệ là 
20% so với sau dịch giảm còn 8%; Ảnh hưởng đến phương thức làm việc, cụ thể theo 

nghiên cứu cho thấy số lao động trên địa bàn xã Khánh An bị ảnh hưởng và phải thay đổi 

phương thức làm việc là 38 người trong tổng số 50 người lao động được điều tra; Ảnh 

hưởng đến chuyển đổi nghề nghiệp có 12 người phải thay đổi nghề nghiêp; Ảnh hưởng đến 

thu nhập, có tới 42 người trong tổng số 50 người lao động được điều tra bị giảm thu nhập, 2 

người tăng và 6 người không bị ảnh hưởng; Ảnh hưởng đến các kế hoạch dự định có liên 

quan đến việc làm của lao động, trong tổng số 29 người lao động có các kế hoạch, dự định 

liên quan đến việc làm trước dịch thì có 24 người bị ảnh hưởng, bị trì hoãn và thậm trí là 

không thực hiện được. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến việc làm của người lao 

động gồm có chính sách của nhà nước và địa phương, trình độ và nhận thức của người lao 
động về dịch bệnh Covid-19, khả năng thích ứng của lao động, sự đa dạng việc làm tại địa 

phương. Nghiên cứu cũng tìm hiểu thêm về cách ứng phó của hộ trước tác động của dịch 

bệnh Covid-19 và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của chính phủ. 

248.  Đại học TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH 

COVID-19 ĐẾN VIỆC LÀM 

VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI 

LAO ĐỘNG Ở XÃ NGA YÊN 

- HUYỆN NGA SƠN - TỈNH 

THANH HÓA 

Nguyễn Văn 

Thành 
Nguyễn Thị 

Thu Quỳnh 
Đề tài “Tác động của đại dịch Covid–19 đến việc làm và thu nhập của người lao động ở xã 

Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa”được em chọn làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp 

với mục đích tìm hiểu những tác động của đại dịch Covid 19 đến việc làm và thu nhập của 

người lao động, đồng thời tìm ra những giải pháp để hỗ trợ người lao động trên địa bàn xã 

Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nguồn số liệu được thu thập trong 3 năm là 

2018-2020 và điều tra cụ thể 60 lao động trên địa bàn xã Nga Yên. Em đã sửa dụng phương 

pháp điều tra thu thập thông tin và phân tích xử lý số liệu để làm rõ thực trạng cũng như 

ảnh hưởng của đại dịch đối với người lao đông trên địa bàn xã. Phân tích các tác động, ảnh 

hưởng của đại dịch đến người lao động rồi từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ tối đa 

cho người lao động trên địa bàn. Cuối cùng em đã đưa ra một số kiến nghị đối với chính 
quyền địa phương và trực tiếp đối với người lao động trên địa bàn xã Nga Yên để có sự 

phát triển tích cực đối với người lao động và toàn thể xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

249.  Đại học Phát triển nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn xã Thanh Hải, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nguyễn Văn 

Thành 
Đoàn Bích 

Hạnh 
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn trong quá trình phát triển nuôi trồng thủy sản. 

Đánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản của các hộ dân trên địa bàn xã Thanh 

Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 



Nam. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản của các hộ dân trên địa 

bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nuôi trồng thủy sản của các hộ 

dân trên địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

250.  Đại học Quản lý rủi ro trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh tại Công ty 

TNHH hệ thống dây dẫn ECO 

xã Đại Cương, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

Nguyễn 

Phương Thảo 
Nguyễn Thị 

Phương 
Rủi ro là một trong những yếu tố mà mỗi doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH dây dẫn ECO là công ty chuyên sản xuất hệ 

thống dây dẫn điện trong ô tô, xe máy. Công ty mới được thành lập năm 2017, sản xuất 

kinh doanh đã và đang dần đi vào ổn định. Song, bên cạnh đó công ty cũng gặp phải không 

ít khó khăn về nguồn lực, về tài chính và không nằm ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 

19. Hiện nay, các biện pháp quản lý rủi ro trong sản xuất kinh doanh công ty TNHH hệ 
hống dây dẫn ECO cũng đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, việc xác ảnh hưởng và thiệt 

hại của rủi ro đối với SXKD; hay biện pháp cụ thể để ứng phó với rủi ro… của công ty 

chưa cụ thể và chưa thực sự tốt. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý rủi ro trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hệ thống dây dẫn ECO xã Đại Cương, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam” là vô cùng cần thiết. Mục đích nghiên cứu đó là: Đánh giá thực 

trạng quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hệ thống dây 

dẫn ECO xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; từ đó đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý rủi ro trong sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới. 

251.  Đại học Đánh giá hiệu quả hoạt động 

của Công ty TNHH MTV Giáo 

dục Nông nghiệp Việt Nam.  

Vũ Trần 

Thanh Thảo 
Nguyễn Thị 

Minh Thu 
Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Giáo dục 

Nông nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp sau: (i) 

Nâng cao chất lượng và giá cả dịch vụ; (ii) Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đáp ứng dịch 
vụ; (iii) Phát triển dịch vụ xanh – an toàn và tự nhiên trong tương lai; (iv) Nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn; (v) Cơ cấu lại bộ phận, nâng cao chất lượng lao động; (vi) Nghiên cứu mở 

rộng thị trường, phạm vi hoạt động; (vii) Phát triển các tour du lịch. 

252.  Đại học Phát triển sản xuất cam tại xã 

Đồng Thanh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

Lưu Đức 

Thắng 
Đỗ Thị Diệp Tìm hiểu thực trạng sản xuất cam tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển sản xuất cam; từ đó đề xuất giải pháp 

phát triển sản xuất cam ổn định và bền vững 

253.  Đại học Quản lý rác thải sinh hoạt tại hộ 

gia đình trên địa bàn xã Thụy 

Lâm, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội 

Đỗ Thị Hoài 

Thu 
Nguyễn Hữu 

Giáp 
Đánh giá quản lý rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn xã Thụy Lâm, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý 

rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn xã trong thời gian tới 

254.  Đại học Lựa chọn sinh kế của hộ gia 

đình nông thôn tại xã Vũ Đoài, 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid 

19  

Nguyễn Thu 

Thủy 
Trần Nguyên 

Thành 
Nông nghiệp đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Quốc Gia,với 70% dân 

số sống ở các vùng nông thôn và sinh kế chính đến từ nông nghiệp. Tùy nhiên thời gian gần 

đây do sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ dịch bệnh Covid–19, đã tác động lớn đến kinh tế cả nước, 

bên cạnh đó những phương án phòng chống dịch như hạn chế đi lại , phong tỏa vùng dịch, 

test nhanh covid diện rộng...đã ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của các hộ gia đình nông 
thôn. Vấn đề đặt ra hiện nay là lựa chọn sinh kế của hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh 

dịch bệnh khó khăn và làm như thế nào để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm 

nghèo bên vững cho các hộ gia đình là phải nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng nguồn 



lực có hiệu quả trong đa dạng sinh kế cho hộ nông hộ. Trên cơ sở đó việc nghiên cứu, lý 

giải đầy đủ và áp dụng thực tiễn đối với vấn đề lựa chọn các hoạt động đa dạng sinh kế của 

hộ gia đình nông thôn là yêu cầu cấp thiết cần phải thực hiện việc nghiên cứu vấn đề lựa 

chọn sinh kế của hộ gia đình nông thôn trong bối cạnh dịch bệnh Covid 19. Mục tiêu chung 

của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế người dân nông thôn trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid 19 năm 2019-2020 tại xã Vũ Đoài huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, từ 

đó đề xuất các giải pháp. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: Đánh giá thực trạng về các hoạt 

động sinh kế của hộ gia đình nông thôn, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ 

gia đình. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau bao gồm: Phương 
pháp chọn mẫu điều tra, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp xử lý và phân tích số 

liệu tổng hợp...Để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế, các yếu tố ảnh 

hưởng đến thu nhập của hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hoạt động sinh kế của hộ gia 

đình chủ yếu dưới 3 hướng sinh kế: Sản xuất nông nghiệp theo hướng thuần túy bao gồm 

trồng trọt và chăn nuôi, hoạt động sản xuất nông nghiệp kết hợp với hoạt động làm thuê vào 

những thời điểm nông nhàn, hoạt động sản xuất nông nghiệp kết hợp với làm thuê và kinh 

doanh buôn bán.Từ kết quả phân tích dữ liệu cho thấy yếu tố chính ảnh hưởng tới thu nhập 

hộ gia đình..  

255.  Đại học Đánh giá tình hình thực hiện 

tiêu chí Hộ nghèo trong chương 

trình xây dựng nông thôn mới 

tại xã Đức Xuân, huyện Thạch 
An, tỉnh Cao Bằng 

Nguyễn Anh 

Thư 
Hoàng Thị 

Hằng 
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí Hộ nghèo trong chương trình xây dựng 

nông thôn mới từ đó đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vũng các hộ nông dân tại xã 

Đức Xuân, huyện Thạch An,Tỉnh Cao Bằng 

256.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt lợn của các hộ gia đình trên 

địa bàn xã Hà Long huyện Hà 

Trung tỉnh Thanh Hoá 

Nguyễn Thị 

Uyên 
Nguyễn 

Thanh  

Phong 

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn xã Hà Long huyện 

Hà Trung tỉnh Thanh Hoá 

257.  Đại học Giải pháp giảm nghèo cho các 

hộ đồng bào dân tộc thiệu số 

trên địa bàn xã Tụ Nhân, huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

Lừu Thị Yến Nguyễn 

Mạnh Hiếu 
Giải pháp giảm nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc thiệu số trên địa bàn xã Tụ Nhân, huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

258.  Đại học Thực trạng quản lý và sử dụng 

nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH TMDV và sản xuất 

Minh Giang 

Trần Thị Hải 

Yến 
Đỗ Thị Nhài Khái quát các khái niệm về nguồn nhân lực, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Thực trạng 

quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho 

công ty. Tiền lương , bố trí nguồn nhân lực. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

nhân lực 

259.  Đại học Đánh giá của người dân về quản 

lý cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị 

trấn Thống Nhất, huyện Yên 
Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bùi Sỹ Tuấn 

Anh 
Lê Khắc Bộ Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng đánh giá của người dân về vấn đề 

quản lý cơ sở hạ tầng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả quản lý cơ sở 

hạ tầng, từ đó có căn cứ khoa học đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở 
hạ tầng cho địa phương. 

260.  Đại học Phát triển chăn nuôi lợn thịt sau 

dịch tả châu phi tại xã Hiệp 

Đào Triệu 

Anh 
Bùi Văn 

Quang 
Chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, là một trong những nguồn cung cấp 

thực phẩm thiết yếu chính cho người dân. Thịt, cá, trứng là thành phần chính trong bữa ăn 



Cường, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 
của người Việt, trong đó, thịt lợn chiếm tỷ trong cao nhất do ưu điểm nổi bật của thịt lợn là 

nhẹ mùi và không gây ra hiện tượng dị ứng thực phẩm. Bên cạnh đó, lợn là ngành hàng 

chính trong chăn nuôi, quan trọng trong nông nghiệp, có vai trò đảm bảo an ninh thực phẩm 

cho đất nước, giúp xóa đói giảm nghèo, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến .... 

Chăn nuôi lợn có vị trí hàng đầu trong ngành chăn nuôi ở nước ta, sự hình thành sớm nghề 

nuôi lợn cùng với trồng lúa nước đã cho chúng ta sự khẳng về điều này. Tuy nhiên, thời 

gian qua, chăn nuôi lợn của Việt Nam gặp không ít những khó khăn, thách thức về quy mô 

chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu bền vững; thiếu con giống và nguồn cung giống chất lượng; thị 

trường đầu ra không ổn định; ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và đặc biệt là tình hình 
dịch bệnh khi mà đến ngày 19 tháng 2 năm 2019, khi lần đầu tiên dịch tả lợn Châu Phi 

(DTLCP/ ASF) xuất hiện tại nước ta cho đến ngày 11 tháng 6 năm 2020 đã lây lan trên cả 

nước, khiến cho gần 5.45 triệu con lợn bị tiêu hủy, tương đương với trên 230.60 tấn, chiếm 

khoảng 11% tổng trọng lượng cả nước, gây thiệt hại không hề nhỏ đối với ngành chăn nuôi 

lợn. Xã Hiệp Cường Huyện Kim Động Tỉnh Hưng yên là một trong những xã có truyền 

thống lâu đời về chăn nuôi lợn thịt . Thực trạng điều tra tại xã cho thấy, đa số các hộ chăn 

nuôi lợn thịt theo phương thức truyền thống, chăn nuôi còn manh mún, nhỏ lẻ, tỷ lệ các hộ 

chăn nuôi theo chuỗi liên kết còn khá thấp. Trang thiết bị, công nghệ hiện đại dùng cho 

chăn nuôi lợn thịt có nhưng chưa phổ biến, lợn thịt được nuôi trong khu dân cư còn chiềm 

tỷ lệ cao. Các hộ chăn nuôi không tham gia liên kết với bất kỳ công ty nào về gia công hay 

liên kết trong đầu vào, đầu ra khiến các hộ chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm 
kiếm con giống có chất lượng, giá cả không quá cao như hiện nay. Bên cạnh đó, việc bán 

lợn thịt chủ yếu là cho thương lái khiến người chăn nuôi phụ thuộc rất nhiều vào thương lái 

và thường xuyên bị thương lái ép giá. Tuy nhiên, sau khi Dịch Tả Châu Phi xuất hiện và lan 

rộng tới toàn xã, thì xã Hiệp Cường là một trong những điểm sáng về phòng, chống bệnh 

Dịch Tả lợn Châu Phi khi xã Hiệp Cường là xã chịu ít ảnh hưởng nhất do Dịch Tả Lợn 

Châu Phi trên địa bàn huyện Kim Động, khi chỉ có 63 trên tổng số 185 cơ sở chăn nuôi có 

lợn thịt mắc phải dịch tả châu phi , và thời gian dịch bệnh bùng phát và kết thúc ngắn hơn 

rất nhiều so với các xã khác. Nhưng, sự nhỏ lẻ, thiếu liên kết chặt chẽ cũng đã khiến cho 

những hộ chăn nuôi chuyển từ Quy Mô Lớn sang Quy Mô Vừa do lo ngại sự bùng phát của 

dịch bệnh, nhưng cũng có những hộ, nhân cơ hội này mở rộng sản xuất. Chính vì vậy, Dịch 

Tả Châu Phi xuất hiện, là thách thức, cũng là cơ hội tốt để tái cấu trúc ngành chăn nuôi lợn 

của xã khi mà tiềm năng của xã là rất lớn. Xuất phát từ thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu 
đề tài: “phát triển chăn nuôi lợn thịt tai xã hiệp cường , huyện kim động , tỉnh hưng yên ” 

giúp các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã có những định hướng cụ thể cũng như những giải 

pháp để phát triển chăn nuôi lợn thịt an toàn sau đỉnh dịch. 

261.  Đại học Phát triển sản xuất ngô trên địa 

bàn xã Thượng Trưng Huyện 

Vĩnh tường Tỉnh Vĩnh phúc 

Lê Hoàng Anh Mai Thanh 

Cúc 
Về hiệu quả kinh tế thì ngô đem lại hiệu quả kinh tế khá cao và là cây lương thực chính 

trong hệ thống cây trồng của người ngươi nông dân xã Thượng Trưng Qua bảng 4.5 ta thấy 

lợi nhuận của việc sản xuất ngô trong 3 năm gần đây là không nhiều, năm 2020 lợi nhuận 

cao nhất là 6,62 triệu đồng, năm 2021 là 4,28 triệu đồng, năm 2019 lợi nhuận là 1,35 triệu 

đồng. Qua đó cho thấy lợi nhuận mà cây ngô đem lại cao hơn một số cây trồng khác, tuy 



nhiên giá bán và tiêu thụ của ngô còn nhiều hạn chế. Giá bán thực tế chưa thật sự đúng với 

chất lượng sản phẩm. Qua những số liệu tìm hiểu được thông qua điều tra các hộ nông dân 

và qua bảng ta thấy ngô là cây trồng đem lại nguồn thu cho người dân xã Thượng Trưng. 

Thông qua bảng số liệu người dân nên nhân rộng và mở rộng sản xuất ngô trên địa bàn xã, 

ngoài ra cần có sự phối hợp giữa cơ quan bàn ngành có thẩm quyền để người dân chọn lựa 

những loại giống cây trồng mới năng suất và sản lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ 

cùng như đầu ra phù hợp cho sản phẩm. 

262.  Đại học Sự tham gia của người dân 

trong xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn xã Yên Giả, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Lan 

Anh 
Trần Đức Trí Nghiên cứu đề tài với mục tiêu nghiên cứu chính là: Đánh giá thực trạng sự tham gia của 

người dân trong xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu 

nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Giả, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

263.  Đại học Giải pháp nâng cao chất lượng 

tín dụng Ngân hàng VRB Phòng 

giao dịch Hoàn Kiếm, Tp Hà 

Nội 

Nguyễn Việt 

Bách 
Nguyễn 

Thanh  

Phong 

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng VRB Phòng giao dịch Hoàn Kiếm, Tp 

Hà Nội 

264.  Đại học Phát triển làng nghề mộc dân 

dụng truyền thống tại xã Tân 

Dân, huyện Phú Xuyên, TP Hà 

Nội 

Phạm Thị 

Thanh Dung 
Nguyễn Văn 

Song 
Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng phát triển làng nghề; đề xuất những 

giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển nghề mộc dân dụng trên địa bàn xã Tân Dân, huyện 

Phú Xuyên, TP Hà Nội 

265.  Đại học Tìm hiểu hoạt động của Quỹ tín 

dụng nhân dân xã Quỳnh Ngọc, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

Bùi Mỹ Duyên Nguyễn Hữu 

Nhuần 
Đánh giá thực trạng hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Quỹ tín 

dụng nhân dân xã Quỳnh Ngọc, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của quỹ trong thời gian tới, góp phần giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh của 

người dân và cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. 

266.  Đại học Ảnh hưởng dịch COVID -19 

đến sinh kế của các hộ gia đình 
trên đụa bàn xã Dũng liệt, huyện 

Yên Phong,tỉnh Bắc Ninh  

Phạm Thị 

Duyên 
Đỗ Thị Nhài KCN ngày càng mở rộng sang địa bàn xã,đất nông nghiệp, thu hẹp. LĐ trên địa bàn chuyển 

đổi ngành nghề, tập trung làm tại các KCN -nơi lây nhiễm dịch bệnh cao,kinh doanh bị 
ngừng trệ, dịch vụ phải đóng cửa ,gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập đến sinh kế của hộ 

gia đình .Các khoản hỗ trợ bị giới hạn đối tượng,hộ phải đưa ra các chiến lược, chính sách 

cho gia đình mình để đảm bảo sinh hoạt cuộc sống, trong bối cảnh dịch bệnh, khi thu nhập 

của gia đình bị ngắt quãng,hộ tận dụng các nguồn lực trong sinh kế của hộ.Từ những bất 

cập, cú sốc của dịch bệnh, hay biến động của kinh tế,đề tài đưa ra những kiến nghị, giải 

pháp phù hợp, cho từng đối tượng hộ gia đình.  

267.  Đại học Đánh giá tình hình thực hiện 

chương trình xây dựng nông 

thôn mới nâng cao trên địa bàn 

xã Tân Văn, huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn 

Trần Ngọc 

Điệp 
Bùi Thị 

Khánh Hòa 
-    Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nông thôn, nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao. Việc xây dựng và thực hiện chương trình trên cả nước nói chung cũng 

như tỉnh Lạng Sơn, huyện Bình Gia và xã Tân Văn nói riêng. 

-    Đánh giá tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tân 

Văn theo 14 tiêu chí. 

-    Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chương trình trên địa bàn xã 

Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 
-    Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới 

nâng cao cho xã trong thời gian tiếp theo và hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn 



mới kiểu mẫu. 

268.  Đại học Thực trạng nghèo,giảm nghèo 

trên địa bàn xã phình giàng - 

huyện Điện Biên Đông- Tỉnh 

Điện Biên 

Giàng A Gấu Trần Nguyên 

Thành 
Đói nghèo không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia, mà là vấn đề mang tính toàn cầu. 

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống 

vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các 

vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Thực hiện các giải pháp giảm nghèo góp 

phần tăng trưởng nền kinh tế, ổn định xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hộ, nâng 

cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế,…Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các 

giải pháp giảm nghèo như: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện, cơ chế, 

chính sách, kinh phí thực hiện, ý thức của người dân,... Hệ thống các giải pháp giảm nghèo 

trên địa bàn xã Phình giàng gồm: hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ trực tiếp 
sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách, hỗ trợ về giáo dục, 

nhà ở, y tế, nâng cao hỗ trợ đào tạo dạy nghề nâng cao dân trí. Nhờ thực hiện các giải giảm 

giảm nghèo mà tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm: giai đoạn 2019 -2021 địa bàn xã luôn 

có kết quả tốt trong công cuộc giảm nghèo từ 79,11% năm 2019 giảm xuống còn 71,18% 

năm 2021. Hiện nay đời sống người dân địa phương xã Phình giàng đã được cải thiện rõ rệt, 

nền kinh tế phát triển hơn, trình độ sản xuất tăng lên, số hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng 

giảm qua các năm. 

269.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt bò của hộ gia đình tại 

phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà 

Nội 

Phạm Thùy 

Giang 
Nguyễn Thị 

Dương Nga 
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tiêu dùng thịt bò của các hộ gia đình. 

Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng thịt bò của cá hộ gia đình tại phường Phúc Xá, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thịt bò 

của các hộ gia đình tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải 

pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình trên địa bàn phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

270.  Đại học Đánh giá thực trạng công tác 

quản lý rác thải sinh hoạt tại xã 

Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, 

tỉnh Thái Bình  

Phạm Phương 

Hà 
Trần Hương 

Giang 
Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý rác thải sinh 

hoạt tại địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới 

271.  Đại học Thực trạng giảm nghèo tại xã 

Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

Trần Thị Thu 

Hà 
Trần Hương 

Giang 
Đánh giá thực trạng xoá đói giảm nghèo tại xã Tam Sơn, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm xoá đói giảm nghèo tại xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

272.  Đại học Ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 đến việc làm người 

lao động trên địa bàn xã Cẩm 

Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

Mai Thị Mỹ 

Hạnh 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thương 

Thông qua nghiên cứu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến việc làm người lao động trên 

địa bàn xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa từ đó đề xuất nhóm giải pháp. 

273.  Đại học Quản lý thu ngân sách tại xã 

Tuấn Việt, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương 

Phạm Thị Hảo Đặng Xuân 

Phi 
Quản lý thu ngân sách tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

274.  Đại học Đánh giá liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ cam trên địa bàn xã 

Đinh Thị Thu 
Hằng 

Nguyễn Thị 
Minh Thu 

Đánh giá thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ cam tại xã Thống Nhất, huyện Lạc 
Thủy, tỉnh Hòa Bình. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong sản 



Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 
xuất và tiêu thụ cam tại địa phương trong thời gian tới. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp 

sau: (i) Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của hộ sản xuất về vai trò của liên kết; 

(ii) Nâng cao hiệu quả sản xuất của hộ nông dân và xây dựng thương hiệu “Cam Lạc Thủy; 

(iii) Giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong liên kết; (iv) Giải pháp về hành lang pháp lý 

trong liên kết; (v) Nâng cao vai trò quản lý của chính quyền địa phương. 

275.  Đại học Phát triển chăn nuôi lợn thịt của 

các hộ nông dân trên địa bàn xã 

Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang 

Vũ Thị Hằng Giang 

Hương 
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt của các hộ 

nông dân trên địa bàn xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất giải 

pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn thịt cho các hộ nông dân trên địa bàn xã Hợp Thịnh, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Hoạt động phát triển chăn nuôi lợn thịt tại xã Hợp Thịnh đã đóng góp vào sự phát triển của 
kinh tế địa phương, đặc biệt là giai đoạn phục hồi sau dịch tả lợn Châu phi và mở cửa mới 

sau dịch Covid 19, theo thống kê cho thấy số lợn của năm 2021 là 6700 con tăng khá nhiều 

so với năm 2019 là 3600 con. Hình thức chăn nuôi chủ yếu là hình thức chăn nuôi chuyên 

lợn thịt cùng với đó phương pháp chăn nuôi là phương pháp bán công nghiệp. Tình hình 

tiêu thụ thịt lợn tại xã hiện nay là, chủ yếu bán cho đối tượng thu gom và lò mổ với hình 

thức bán chủ yếu là bán cho mối quen. Chi phí thức ăn chăn nuôi và giống là hai chi phí lớn 

nhất mà người nuôi phải bỏ ra. Về kết quả và hiệu quả sản xuất thì nhóm QML có KQHQ 

cao nhất. 

276.  Đại học Nhận thức và sự sẵn lòng sử 

dụng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cam 

sành Hàm Yên của các hộ sản 

xuất huyện Hàm Yên, tỉnh 
Tuyên Quang 

Vương Thị 

Thu Hằng 
Ngô Minh 

Hải 
Nghiên cứu nhằm đánh giá nhận thức và mức độ sử dụng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cam sành 

Hàm Yên từ phía các hộ sản xuất. Kết quả cho thấy chỉ có khoảng 33% hộ sản xuất có hiểu 

biết đầy đủ về chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên. Tỉ lệ hộ sẵn lòng tham gia và sử dụng bảo 

hộ chỉ dẫn địa lý là 53%. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức như đặc điểm nhân khẩu học 
,yếu tố nhận thức. Trong khi đó, các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng sử dụng gồm đặc 

điểm nhân khẩu học, quy mô sản xuất, nhận thức.  

277.  Đại học Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Công ty TNHH 

Thương mại và Sản xuất hóa 

chất Việt Thái  

Lương Thanh 

Hoa 
Hồ Ngọc 

Ninh 
Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất hóa 

chất Việt Thái để từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty 

TNHH Thương mại và sản xuất hóa chất Việt Thái thời gian sắp tới. 

278.  Đại học Hoạt động của trung tâm Anh 

ngữ Apollo chi nhánh Nguyễn 

Văn Linh trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 

Hoàng Ngọc 

Hồng 
Mai Lan  

Phương 
Đề tài nghiên cứu những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với các hoạt động của trung 

tâm đào tạo ngoại ngữ. Từ đó có thể thấy được sự thay đổi trong cách thức tổ chức và vận 

hành, cách ứng phó để thích ứng với tình hình đại dịch. Đứng trước những chính sách giãn 

cách để phòng chống dịch bệnh trung tâm Anh ngữ Apollo chi nhánh Nguyễn Văn Linh đã 

có những thay đổi kịp thời để khắc phục những ảnh hưởng của Covid -19 đó là chuyển đổi 

hình thức tổ chức và đạo tạo sang trực tuyến. Cắt giảm những hoạt động Marketing không 

hiệu quả như phát tờ rơi quảng cáo, telesales,… Thay vào đó và tổ chức các cuộc thi như 

đọc truyện, vẽ tranh qua hình thức trực tuyến. Đẩy mạnh quảng cáo trên nền tảng mạng xã 
hội như Facebook, website…. Đối với các hoạt động công tác của công viên cố gắng bố trí 

sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả , linh động giữa việc làm tại nhà và làm tại cơ quan . 

Đặc biết đánh chú ý hơn cả là viêc Apollo nhanh chóng thiết kế và chương trình học trực 

tuyến Apollo@home mang tiếng Anh về với mọi nhà . Với phương pháp dạy học lấy học 



sinh là trọng tâm đã mang lại những thành công trong công tác giảng dạy giúp cho Apollo 

có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Thông qua việc tổng kết những thay đổi ấy , trung 

tâm cần phải có những biện pháp để khác phục những khó khắn cũng như xây dựng 1 mô 

hình hoạt động mới trong bối cảnh bình thường hóa Covid nó hiệu quả hơn. 

279.  Đại học Đánh giá kết quả và hiệu quả 

hoạt động của Công ty Cổ phần 

Thẩm định giá IVC Việt Nam 

Luyện Thị 

Thanh Huế 
Lê Thị Long 

Vỹ 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, 

hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của công ty thẩm định giá IVC Việt 

Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh cho 

Công ty trong thời gian tới. 

Phương pháp chọn đối tượng nghiên cứu (đối tượng ở đây là 8 chuyên viên định giá của 

công ty và 30 khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại công ty), 2) Phương pháp thu thập số 
liệu (phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu hỏi), 3) Phương pháp xử lý số liệu (Excel), 4) Phương 

pháp phân tích số liệu (phân tổ, so sánh, thống kê mô tả).  

Về thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của công ty: Công ty cổ phần 

thẩm định giá IVC Việt Nam đã và đang kinh doanh dịch vụ thẩm định 36 loại hình tài sản 

thuộc 4 nhóm nghiệp vụ chính là Thẩm định giá trị tài sản, Cung cấp thông tin về giá, Tư 

vấn tài chính doanh nghiệp, Tư vấn đầu tư. Về tổng doanh thu từ các hoạt động trên năm 

2019- 2021 là 17.6 tỷ đồng và đến năm 2021 giảm chỉ còn 14.7 tỷ đồng do bị ảnh hưởng 

của đại dịch covid 19. Doanh thu giảm kéo theo chi phí khi kinh doanh dịch vụ thẩm định 

giá cũng giảm theo: năm 2019 chi phí là 16.2 tỷ đồng, năm 2020 chi phí là 13.2 tỷ đồng, 

năm 2021 chi phí là 13.5 tỷ đồng. Có sự biến động trong lợi nhuận thu được của công ty khi 

năm 2019 đạt mức lợi nhuận là 1.14 tỷ đồng, nhưng đến năm 2021 do ảnh hưởng của đại 
dịch covid 19 phong tỏa một số nơi trong nước khiến cho lượng khách hàng bị giảm nên chỉ 

thu được lợi nhuận khoảng 998 triệu đồng và lợi nhuận năm 2020 bằng với năm 2021 tức là 

khoảng 998 triệu đồng. Các yếu tố ảnh hưởng: đến kết quả và hiệu quả hoạt động kinh 

doanh dịch vụ thẩm định giá gồm các yếu tố nội tại và các yếu tố bên ngoài công ty, đối với 

yếu tố nội tại gồm có: Vị trí kinh doanh là các địa điểm đặt làm văn phòng trụ sở, Trình độ 

học vấn và năng lực lao động của nhân viên toàn bộ đều từ bậc đại học trở nên, Năng lực tài 

chính của công ty vẫn còn hạn chế, Chính sách dịch vụ của công ty chưa được chú trọng 

như chăm sóc khách hàng và khuyến mại, Năng lực marketing còn yếu kém và chưa được 

đầu tư. Đối với yếu tố bên ngoài gồm có môi trường đặc thù gồm có: đối thủ cạnh tranh, 

quan hệ doanh nghiệp với khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng qua việc phỏng 

vấn trực tiếp 30 khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại công ty. Từ thực tiễn hoạt động 

kinh doanh cũng như qua đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm 
định giá công ty cần có những giải pháp cụ thể để nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của mình như: 1) Về dịch vụ tư vấn: công ty cần tính toán và phân bổ lại rủi ro 

trong quá trình triển khai làm dự án. Tăng phí đối với các dự án có nguy cơ rủi ro cao, dự 

án không có nhiều thông tin khai thác, không nhận định giá cho các dự án không minh bạch 

hoặc tranh chấp lâu dài hoặc các dự án này nếu nhận định giá phải tăng phí. 2) Nâng cao 

chất lượng trong công tác đào tạo định giá để đội ngũ thẩm định viên có đầy đủ năng lực 

chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần phải xây dựng chiến lược đào tạo. 3) 



Nâng cao trình độ chuyên môn cho các chuyên viên định giá. 4) Mở rộng quy mô và địa 

bàn hoạt động, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị, xây dựng hệ thống ngân hàng dữ diệu 

về giá, 5) Cần khen thưởng, tạo hoạt động ngoại khóa đối cho toàn thể công ty, 6) Tăng 

cường công tác nghiên cứu và tiếp cận thị trường, 7) Thống nhất các văn bản pháp lý sử 

dụng. Thực hiện tốt các giải pháp đó thì những năm tới kết quả và hiệu quả hoạt động kinh 

doanh dịch vụ thẩm định giá của công ty sẽ được nâng cao. Từ đó phát triển kinh tế của 

công ty, đưa công ty ngày càng phát triển, là nơi cung cấp các dịch vụ về thẩm định giá có 

uy tín và chất lượng. 

280.  Đại học Đánh giá công tác thu gom và 

xử lý rác thải sinh hoạt trên địa 
bàn xã Hoằng Ngọc, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Hắc Thị Ngọc 

Huyền 
Lê Phương 

Nam 
Đánh giá công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Hoằng Ngọc, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá từ đó đề xuất nhóm giải pháp tăng cường công tác thu gom và 
xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới. 

281.  Đại học Nâng cao nhận thức của người 

tiêu dùng về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn thị trấn Vôi, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Sỹ 

Khiêm 
Nguyễn Anh 

Đức 
Trong những năm gần đây thu nhập của người dân ngày càng tăng lên, vấn đề an toàn thực 

phẩm ngày càng được người tiêu dùng chú ý và quan tâm nhiều hơn. Thực phẩm là rất quan 

trọng đối với mỗi người nó còn là nguồn cung cấp duy trì sự sống và phát triển năng lực, trí 

tuệ của con người. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về vấn đề an toàn thực phẩm và 

thực hành đúng vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nhận thức đúng đắn về an toàn thực phẩm là 

rất quan trọng vì hiện nay nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường, các loại 

thực phẩm được chế biến và sản xuất ở nước ngoài được nhập tràn lan vào trong nước. Mặc 

dù cho đến nay đã có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm nhưng vấn đề về mất an toàn thực phẩm vẫn gia tăng, nhiều bệnh tật do thực phẩm 

kém chất lượng gây ra vẫn chiếm tỷ lệ cao. 
Mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực 

phẩm và phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực 

phẩm. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn 

thực phẩm. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nhận thức của người tiêu dùng về an toàn 

thực phẩm. Đối tượng khảo sát của đề tài là người tiêu dùng, cán bộ quản lý địa phương, 

cán bộ y tế của thị trấn về ATTP ở thị trấn Vôi. Ngiên cứu hệ thống được cơ sở lý luận và 

cơ sở thực tiễn về nhận thức của người tiêu dùng về ATTP. 

Trong nghiên cứu đề tài sử dụng các số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp để đưa ra phân tích. 

Trong đó thì số liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu khác của một số tác giả về 

nhận thức của người tiêu dùng về ATTP, những bài báo, văn bản có liên quan đến đề tài 

nghiên cứu. Số liệu sơ cấp được thu thập từ điều tra khảo sát bằng bảng hỏi online và phỏng 

vấn sâu đối với các cán bộ địa phương, thu thập được 105 phiếu trả lời của người tiêu dùng 
tại thị trấn Vôi. Qua phân tích và đánh giá về thực trạng nhận thức của người tiêu dùng về 

ATTP cho thấy họ cũng có nhận thức nhất định về ATTP họ cũng đưa ra được các dấu hiệu 

để nhận biết được thực phẩm an toàn, những cách ứng xử với các loại thực phẩm tương đối 

tốt. Những người có độ tuổi cao, nữ giới, thu nhập cao, nghề nghiệp nội chợ và công chức 

Nhà nước họ thể hiện rõ am hiểu và nhận thức tương đối tốt về ATTP. Tuy nhiên về các 

chính sách của Nhà nước liên quan về ATTP tỉ lệ người tiêu dùng không biết khá cao chiếm 



60%. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người 

tiêu dùng tuy nhiên có các yếu tố chính ảnh hưởng tới nhận thức của người tiêu dùng là độ 

tuổi, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp nó ảnh hưởng nhất định đến nhận thức của người tiêu 

dùng. Để năng cao nhận thức của người tiêu dùng về ATTP đã có đề xuất những giải pháp 

như sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng; (2) 

Phát huy, đẩy mạnh vai trò của đội quản lý ATTP.  

282.  Đại học Mức sẵn lòng chi trả của người 

tiêu dùng cho thịt lợn đảm bảo 

vệ sinh trên địa bàn xã Hoàng 

Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên 

Đào Thị Nhật 

Lệ 
Nguyễn Thị 

Thu Huyền 
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng cho thịt lợn 

đảm bảo vệ sinh trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao mức sẵn 

lòng chi trả của người tiêu dùng cho thịt lợn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghiên 

cứu đã đánh giá thực trạng tiêu dùng thịt lợn và mức sẵn lòng chi trả cho thịt lợn đảm bảo 
vệ sinh như đặc điểm người điều tra chủ yếu là nữ giới tham gia phỏng vấn. Tiếp đến là thói 

quen mua sắm thực phẩm của hộ thì phần lớn người tiêu dùng thường xuyên mua ở chợ 

tạm, chợ cóc và cửa hàng tạp hoá, nơi mà gần nhà nhất. Tần suất mua chiếm hơn 80% là 

người tiêu dùng mua từ 1 đến 4 lần trong một tuần. Tiếp đến là nghiên cứu kiến thức của 

người tiêu dùng trong vệ sinh giết mổ và bán lẻ thịt lợn thì 100% người tiêu dùng cho rằng 

các tác nhân như vi khuẩn, vi rút hay hoá học đều gây mất an toàn thực phẩm ở thịt lợn là 

mức rất cao. Có 90% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm mức giá từ 5.000 đồng đến 25.000 

đồng cho 1 kg thịt lợn đảm bảo vệ sinh. Qua đó phân tích được các yếu tố như giới tính, 

trình độ học vấn và thu nhập ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng.Từ 

kết quả nghiên cứu đưa ra giải pháp nâng cao mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng cho 

thịt lợn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn 
thực phẩm, sự giám sát của các cơ quan chức năng, tổ công tác thú y, cán bộ chính quyền 

địa phương trong việc chăn nuôi, giết mổ và bán lẻ thịt lợn. Sau đó là xây dựng cho người 

tiêu dùng thói quen sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. 

283.  Đại học Tác động của đại dịch covid 19 

tới thu nhập và đời sống của lao 

động ngành dệt may tại khu 

công nghiệp phúc sơn tỉnh Ninh 

Bình. 

Lê Kiều 

Phương Linh 
Thái Thị 

Nhung 
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá tác động của đại dịch covid 19 tới thu nhập và 

đời sống của lao động ngành dệt may tại khu công nghiệp Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình. Từ đó 

đề xuất một số giải pháp để cải thiện đời sống và thu nhập của người lao động trong quá 

trình bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19. Cụ thể nghiên cứu đề tài nhằm đạt được những 

mục tiêu: (1) hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của đại dịch covid đến 

đời sống và thu nhập của người lao động ngành dệt may. 

284.  Đại học Giải pháp tiêu thụ hành tăm cho 

hộ nông dân tại địa bàn xã Ngọc 

Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trịnh Quang 

Luân 
Quyền Đình  

Hà 
Cây hành tăm là cây trồng chủ đạo của xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa. 

Cây hành tăm đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân, tạo được công ăn việc làm và 

nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Bên cạnh những thuận lợi hộ nông dân cũng 

gặp một số khó khăn trong việc tiêu thụ hành tăm tại xã Ngọc Liên. Xuất phát từ những lý 

do trên, tôi chọn đề tài: “Giải pháp tiêu thụ hành tăm cho hộ nông dân tại xã Ngọc Liên, 
huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Trong 3 năm gần đây 

diện tích, năng suất và sản lượng hành tăm của xã có xu hướng tăng dần. Kết quả sản xuất 

hành tăm phụ thuộc lớn và mức độ đầu tư của hộ trồng. Hành tăm tại địa phương chủ yếu 

tiêu thụ qua 2 kênh phân phối chính là: kênh tiêu thụ trực tiếp từ hộ sản xuất đến người tiêu 

dùng và kênh tiêu thụ thông qua bán buôn và các hộ thu gom. Đề tài đã phân tích nhóm yếu 



tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ hành tăm và đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

kết quả và hiệu quả kinh tế trong tiêu thụ hành tăm của các hộ nông dân trên địa bàn xã 

Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Để hoàn thiện các giải pháp tiêu thụ hành 

tăm, một số kiến nghị được đưa ra đối với Cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương. 

285.  Đại học Phát triển chăn nuôi lợn thịt trên 

địa bàn xã Thiệu Nguyên, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Công 

Minh 
Đoàn Bích 

Hạnh 
(4) Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện đời sống và sức khoẻ cho người lao động 

ngành dệt may tại khu công nghiệp Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới 

286.  Đại học Giải pháp đẩy mạnh phát triển 

nông thôn mới kiểu mẫu tại xã 

Dương Xá, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội giai đoạn 
2021-2025 

Nguyễn Xuân 

Khánh Minh 
Lê Ngọc 

Hướng 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới kiểu mẫu tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Nêu ra những thành 

công đã đạt được, đồng thời xác định hạn chế và nguyên nhân trong quá trình xây dựng 

nông thôn mới, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 
xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Các phương pháp sử dụng: Thống kê 

kinh tế, Thống kê so sánh. Kết quả cho thấy: Để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu thì vẫn 

còn những vấn đề phải lưu ý. Xã đã hoàn thành 2 trong 4 tiêu chí của Chính phủ đề ra: tiêu 

chí 1 và 2. Còn lại tiêu chí 3 và 4 thì cần phải thực hiện những giải pháp tối ưu để hoàn 

thành càng sớm càng tốt, theo lộ trình đến tháng 12/2022 xã sẽ hoàn thành xây dựng Nông 

thôn mới kiểu mẫu và tiến tới xây dựng xã thành phường vào năm 2023. Vì vây, vấn đề đặt 

ra và cần giải quyết ngày từ lúc này là việc xây dựng mô hình thôn thông minh và lực chọn 

ít nhất một lĩnh vực nổi trội nhất. Đề xuất các cán bộ UBND liên tục rà soát định kỳ việc 

thực hiện những tiêu chí để duy trì nó. Tập trung tuyên truyền, triển khai cho người dân 

nhiều biện pháp để đẩy mạnh quá trình xây dựng NTMKM. Tăng cường công tác vận động, 

huy động nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện chương trình xây 
dựng Nông thôn mới. UBND xã cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

quản lý và điều hành từ xã đến cơ sở thôn, TDP và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên 

quan. 

287.  Đại học Vai trò của phụ nữ trong phát 

triển kinh tế hộ trên địa bàn 

phường Hải An, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Đậu Thị Bảo 

Ngọc 
Phạm Văn 

Hùng 
Phụ nữ Việt Nam đang được đề cập đến trong đề tài này đó là tỷ lệ người phụ nữ tham gia 

vào các hoạt động công tác xã hội còn thấp, đang còn nhiều những định kiến về giới đối với 

người phụ nữ trong đời sống và trong các hoạt động đoàn thể. Qua điều tra khảo sát các hộ 

trên địa bàn phường có thể thấy được vai trò của người phụ nữ rất quan trong trong cuộc 

sống gia đình và xã hội. Vai trò quan trọng trong gia đình như tạo thu nhập, tham gia vào 

các hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm sóc sức khỏe gia đình, ngoài ra họ còn tham gia 

tích cực vào các hoạt động cộng đồng và xã hội. Trong các yếu tố ảnh hưởng thì yếu tố sức 

khỏe và trình độ chuyên môn, kĩ thuật là hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến người phụ 

nữ. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong hầu hết các hoạt động tạo thu nhập. Tuy nhiên, việc 

phân công và đưa ra các quyết định thì nam giới có xu hướng chiếm vị trí cao hơn. Qua 
điều tra cho thấy thì bên cạnh những yếu tố khách quan thì còn có những yếu tố xuất phát từ 

chính bản thân người phụ nữ, họ tự ti, mặc cảm và có những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu. Để có 

thể thu hút người phụ nữ trên địa bàn phường Hải An tham gia tích cực phát huy phát triển 

kinh tế hộ thì cần nâng cao nhận thức của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng, nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong quá trình quản lý và khai 



thác nguồn lực vai trò. 

288.  Đại học Quản lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn xã Tư Mại, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

Lương Thị 

Nhung 
Nguyễn Hữu 

Giáp 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tư Mại, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang từ đó đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rác thải sinh 

hoạt của địa phương trong thời gian tới. 

289.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của người 

dân về dịch vụ y tế tại xã Ngũ 

Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ y tế tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh 

290.  Đại học Đánh giá thực trạng quản lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn xã 

Việt Hưng, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Thị 

Phượng 
Nguyễn Thị 

Huyền Châm 
Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội, đời sống của người dân ngày càng được 

cải thiện và nâng cao. Đi cùng với sự phát triển thì nhu cầu về sản xuất, sinh hoạt và tiêu 

dùng,... cũng ngày càng tăng, kéo theo đó là lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường 

ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường. Để nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững thì 
việc bảo vệ môi trường là rất cần thiết và cấp bách. Ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh 

hoạt hiện nay đang ở mức báo động, trong khi công tác quản lý RTSH của các địa phương 

còn nhiều hạn chế nhất là các vùng nông thôn.Vấn đề về rác thải sinh hoạt hiện nay đang là 

vấn đề nhức nhối gây khó khăn của nhiều địa phương, một trong số đó có xã Việt Hưng 

thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Chính vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh 

giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên”.Mục đích nghiên cứu chung của khóa luận là đánh giá thực trạng quản lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên từ đó đề xuất 

định hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

nghiên cứu trong thời gian tới.Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, trong đề tài đã sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra phỏng vấn (phỏng vấn 60 hộ gia đình 
chia theo điều kiện kinh tế hộ, 16 nhân viên VSMT và phỏng vấn cán bộ quản lý); phương 

pháp xử lý số liệu (Excel và máy tính tay); phương pháp phân tích số liệu bao gồm: phương 

pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh. Bên cạnh đó sử dụng các hệ thống chỉ tiêu 

nghiên cứu về rác thải và thực trạng quản lý RTSH trên địa bàn xã Việt Hưng. Qua nghiên 

cứu, điều tra và khảo sát đề tài đã thu được những kết quả nghiên cứu sau:Từ kết quả 

nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt của xã Việt hưng chủ yếu 

là từ các hộ gia đình, các hộ sản xuất kinh doanh và buôn bán dịch vụ, tại chợ dân sinh, nơi 

công cộng, cơ quan, trường học và trạm y tế,.... Thành phần rác thải chủ yếu của địa 

phương hiện nay là rác thải hữu cơ chiếm 53,33%, lượng rác thải phát sinh hàng ngày 

khoảng 2,5 - 3,5 tấn, khối lượng rác thải trung bình hàng tháng của xã xấp xỉ trên dưới 

khoảng 90 tấn. Nghiên cứu cho thấy lượng rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình có điều 

kiện tốt thì khối lượng RTSH thải ra trong ngày lớn hơn so với các hộ có điều kiện kinh tế 
thấp bởi do nhu cầu của các hộ có sự khác nhau phụ thuộc vào điều kiện kinh tế.Từ thực 

trạng quản lý RTSH trên địa bàn xã Việt Hưng thời gian qua cho thấy địa phương đã có 

nhiều cải thiện tốt như hệ thống quản lý RTSH được thành lập, nhận thức của người dân về 

vấn đề RTSH cũng được nâng cao, công tác thu gom RTSH được tiến hành thường xuyên 

tạo cho người dân được thói quen đổ rác đúng nơi quy định, 100% các hộ điều tra đều có 



vật dụng đựng rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên tỷ lệ hộ sử dụng thùng đựng rác có nắp đậy 

đúng quy định chưa cao chỉ chiếm 6,67% tổng số hộ điều tra và vật dụng đựng RTSH được 

sử dụng nhiều nhất là túi nilon chiếm 38,33% tổng số hộ được phỏng vấn. Bên cạnh những 

thành tựu đạt được thì công tác quản lý RTSH trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại một số vấn đề 

như: một bộ phận nhỏ người dân vẫn còn vứt rác bừa bãi tạo thành những bãi rác tự phát 

gây khó khăn trong việc quản lý RTSH, việc thực hiện phân loại RTSH của người dân chưa 

cao số hộ có phân loại rác thải tại nguồn thường xuyên chỉ chiếm 15% số hộ được phỏng 

vấn, tỷ lệ hộ thực hiện phân loại nhưng không thường xuyên chiếm 31,67% và tỷ lệ hộ 

không thực hiện phân loại chiếm đến 53,33%. Cùng với đó, công tác xử lý RTSH của địa 
phương còn thô sơ và gặp phải nhiều khó khăn khi công ty môi trường không thu gom được 

hết lượng RTSH tại địa phương gây ùn ứ rác thải tại điểm tập kết. Tình hình giám sát quản 

lý RTSH của địa phương chưa được chặt chẽ vẫn còn lỏng lẻo, hình thức xử phạt vi phạm 

chưa được nghiêm khắc.Công tác quản lý RTSH của xã Việt Hưng trong thời gian qua cũng 

chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng như: cơ chế chính sách hiện nay chưa có tính răn đe, giáo dục, 

các hình thức xử lý không nghiêm khắc, thường chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, khiển trách 

nên chưa đạt hiệu quả cao, chính sách hỗ trợ cho nhân viên VSMT vẫn rất hạn chế. Cơ sở 

vật chất kỹ thuật còn nhiều thiếu thốn chưa đảm bảo được chất lượng và số lượng. Nguồn 

nhân lực còn thiếu, cán bộ quản lý chỉ có 1 cán bộ nên việc giám sát chưa được sát sao, 

công nhân VSMT trên địa bàn xã còn hạn chế về kỹ thuật, nghiệp vụ vệ sinh môi trường. 

Nguồn tài chính phục vụ công tác quản lý RTSH hiện nay chưa đủ để đầu tư các trang thiết 
bị phục vụ công tác thu gom cũng như vấn đề bảo hộ cho nhân viên VSMT, mức lương và 

trợ cấp của công nhân VSMT chưa thực sự hợp lý và còn rất thấp dẫn đến hiệu quả của 

công tác quản lý cũng chưa cao. Bên cạnh đó việc tuyên truyền vận động người dân tham 

gia công tác quản lý RTSH chưa được thường xuyên và tuyên truyền đúng cách còn mang 

tính hình thức nên không đạt được hiệu quả mong đợi. Để quản lý tốt hơn công tác quản lý 

RTSH xã Việt Hưng trong thời gian tới địa phương cần: Bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính 

sách, xây dựng được những quy chế về phân loại, xử lý RTSH cũng như các mức xử phạt 

hành vi vi phạm rõ ràng, dễ áp dụng. Thực hiện tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực 

hiện quy định về RTSH. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ khoa học công nghệ trong 

công tác quản lý RTSH. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, đội ngũ công nhân VSMT 

trên địa bàn. Tăng mức phí dịch vụ VSMT đóng góp hợp lý và tạo nguồn quỹ cho hoạt 

động thu gom RTSH ở địa phương. Cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo 
dục thông qua các phương tiện tuyền thông, các buổi tập huấn, trao đổi và qua các hoạt 

động tập thể cùng việc giáo dục tại các trường học. Đồng thời nâng cao ý thức của người 

dân và thực hiện dẹp bỏ các bãi rác tự phát. 

291.  Đại học Quản lí rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn xã Thanh Sơn-Thị xã 

Nghi Sơn-Thanh Hóa  

Lê Thị Quyên Đoàn Bích 

Hạnh 
Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thực trạng quản lý rác thải sinh 

hoạt. Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Thanh Sơn,Thị xã Nghi Sơn trong 

thời gian vừa qua; 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn. 

- Đề xuất định hướng và giải pháp tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã 



Thanh Sơn,Thị xã Nghi Sơn trong thời gian tới. 

292.  Đại học Nghiên cứu sinh kế của các hộ 

dân trên địa bàn xã Chà Nưa, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 

Khoàng 

Hương Quỳnh 
Đỗ Thị Diệp Trên cơ sở đánh giá thực trạng sinh kế của các hộ dân trên địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên. Từ đó, đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát 

triển sinh kế của các hộ dân trên địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên trong 

thời gian tới. 

293.  Đại học Ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 đến việc làm và đời 

sống của hộ gia đình trên địa 

bàn xã Thanh Thủy, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

Lê Thị Như 

Quỳnh 
Trần Mạnh 

Hải 
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến việc làm và 

đời sống cuả hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam từ 

đó đề xuất giải pháp nhằm ổn định việc làm và đời sống của hộ gia đình trên địa bàn xã 

trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng kết hợp số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Số liệu 

thứ cấp được thu thập từ những nguồn như sách, báo, giáo trình, tạp chí,… về lý luận và 

thực tiễn về việc làm, đời sống và dịch bệnh; các Báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã 
hội hàng năm (2019-2021) và Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Thanh 

Thủy (2020-2021) của UBND xã Thanh Thủy; báo cáo tình hình sử dụng đất, báo cáo dân 

số và lao động của Ban Thống kê xã Thanh Thủy; báo cáo Thông kê số ca bệnh Covid-19 

của xã Thanh Thủy (2020-2021) của trạm Y tế xã Thanh Thủy. Số liệu sơ cấp được thu thập 

thông qua cuộc khảo sát sử dụng phiếu gồm các bảng hỏi, câu hỏi đã chuẩn bị trước để 

khảo sát 50 hộ dân thuộc 3 thôn (Đình Hậu, Ô Cách, Đồng Ao) trên địa bàn xã Thanh thủy 

và phỏng vấn nhanh 5 cán bộ thôn, 5 cán bộ xã bằng phiếu phỏng vấn đã chuẩn bị. Số liệu 

thu thập được tổng hợp, phân tích sử dụng thống kê mô tả để đánh giá ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 đến việc làm và đời sống của hộ gia đình trên địa bàn xã Thnh Thủy, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất 

lớn đến việc làm và đời sống của các hộ gia đình trên địa bàn xã. Dịch bệnh đã gây ảnh 
hưởng đến việc làm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của 78% số hộ tham gia khảo sát, 

54% số hộ tham gia khảo sát cho biết các thành viên của hộ làm việc tại các doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng, 16% số hộ tham gia khảo sát có việc làm chính trong lĩnh vực thương mại 

dịch vụ cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh còn ảnh hưởng rất nhiều đến 

các khía cạnh như thu nhập, tích lũy, chi tiêu của hộ cho các vấn đề : sinh hoạt, lương thực 

thực phẩm, y tế, giáo dục, vui chơi giải trí,…Nghiên cứu cũng chỉ ra những yếu tố quyết 

định tới mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến việc làm và đời sống của hộ gia 

đình như : diễn biến của dịch bệnh, các chính sách của nhà nước, nhóm yếu tố thuộc về hộ 

gia đình, đặc điểm phát triển kinh tế của địa phương, khả năng tiết kiệm tích lũy của hộ. Từ 

đó nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định việc làm và đời sống của hộ gia 

đình trong thời gian tới: hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã; linh hoạt ứng 

phó với những ảnh hưởng của dịch bệnh; nâng cao trình độ lao động; nghiên cứu mô hình 
sản xuất kinh doanh mới tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã; làm tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh và ban hành chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng hỗ trợ. 

294.  Đại học Thực trạng tham gia bảo hiểm y 

tế tự nguyện trên địa bàn thị trấn 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn thị trấn Trâu 

Qùy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm tăng 

cường, thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn thị trấn Trâu Qùy, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội trong thời gian tới 



295.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thực phẩm rau sạch của hộ dân 

trên địa bàn phường Đông 

Hương, tp Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 
Nguyễn 

Thanh Phong 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thực phẩm rau sạch của hộ dân trên địa bàn phường Đông 

Hương, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

296.  Đại học Hoàn thiện công tác đào tạo 

nguồn nhân lực tại hợp tác xã 

Thuỷ sản Tâm Đức 

Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 
Trần Thị 

Minh Hòa 
Đề tài “ Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại hợp tác xã Thuỷ sản Tâm Đức” 

nhằm mục tiêu góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nhân lực tại 

HTX. Đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại HTX thuỷ sản Tâm Đức. Phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại HTX thuỷ sản Tâm Đức. Từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoàn thiện công tác đào tạo 
nguồn nhân lực tại HTX thuỷ sản Tâm Đức trong thời gian tới. Quá trình nghiên cứu thu 

được kết quả về độ tuổi người lao động chủ yếu từ 30-50 tuổi, giới tính chủ yếu là nữ ảnh 

có thể lực lao động còn yếu, thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại HTX Thuỷ sản 

Tâm Đức chưa được hoàn chỉnh, tổng số chương trình đào tạo nguồn nhân lực mỗi năm của 

doanh nghiệp, số người được đào tạo mỗi năm, kế hoạch đào tạo qua các năm, chi phí, nhu 

cầu và kết quả công tác đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Trong quá trình thực 

hiện điều tra có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như hiệu quả của quá 

trình như ý thức, trình độ chuyên môn của người lao động, sự quản lý của cán bộ quản lý tại 

doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác đào tạo. Để khắc phục được những hạn 

chế hay ảnh hưởng từ những yếu tố trên thì nên thực hiện đồng bộ các giải pháp về bộ máy 

đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo đối với từng 
đối tượng, hoàn thiện xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn hình thức đào tạo, chất 

lượng đội ngũ giáo viên, nguồn kinh phí, đánh giá hiệu quả đào tạo, sử dụng hợp lý lao 

động sau đào tạo, văn hóa doanh nghiêp̣. Để thực hiện tốt các giải pháp tôi đã đưa ra kiến 

nghị đối với nhà nước, chính quyền trên địa bàn. 

297.  Đại học Quản lý hoạt động thu ngân 

sách xã trên địa bàn xã Ninh 

Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hoá 

Mai Thị Thảo Nguyễn Tắt 

Thắng 
Ngân sách xã là nguồn tài chính chủ yếu 

để đảm bảo cho chính quyền Nhà nước cấp xã hoạt động, thực thi các nhiệm vụ 

kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Bởi vậy quản lý ngân sách đóng vai trò rất 

quan trọng. Công tác quản lý ngân sách xã có hiệu quả, từ đó sẽ góp phần to lớn 

thúc đẩy sự phát triển của địa phương theo định hướng, đường lối của Đảng và 

Nhà nước đề ra. Quản lý ngân sách xã được thực hiện ở ba khâu: lập dự toán, chấp 

hành dự toán và kế toán, quyết toán ngân sách xã. Từ đó, chính quyền xã sẽ có 

những định hướng, thiết lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, phối hợp, điều chỉnh, 

hạch toán kiểm tra ngân sách xã một cách hợp lý, khoa học và phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

298.  Đại học Ảnh hưởng của dịch covid-19 

đến tiêu thụ tôm thẻ chân trắng 

của các hộ nông dân trên địa 

bàn thị trấn Rạng Đông, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Trần Thị 

Thanh Thảo 
Hoàng Thị 

Hằng 
Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đến tiêu thụ tôm  thẻ chân trắng của hộ dân 

trên địa bàn thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Từ đó, đề xuất giải 

pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ tôm TCT của các hộ dân trong bối cảnh Covid-19 trên địa bàn 

trong thời gian tới.  



299.  Đại học Thực trạng ứng dụng công nghệ 

cao trong sản xuất rau trên địa 

bàn xã Thiệu Thịnh, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thị Thu Nguyễn Thị 

Thu Quỳnh 
Đề tài đã tiến hành nghiên cứu các vấn đề chủ yếu đó là đánh giá thực trạng ứng công nghệ 

cao trong sản xuất rau trên địa bàn xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau trên địa 

bàn xã, đề xuất một số định hướng và giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất rau trên địa bàn xã Thiệu Thịnh trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề 

lý luận và thực tiễn về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau trên địa bàn xã Thiệu 

Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng khảo sát bao gồm 50 hộ sản xuất rau, 

trong đó có 22 hộ sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao và 28 hộ sản xuất rau thường, 5 cán 

bộ địa phương và 5 thương lái, người thu mua rau. - Về thực trạng ứng dụng công nghệ cao: 
+ Công nghệ cao mới chỉ được ứng dụng theo từng khâu, trong đó chủ yếu ở khâu sản xuất 

với tỷ lệ 100% sử dụng hệ thống tưới tự động, 59,09% sử dụng nhà màng, nhà lưới, 36,36% 

sử dụng phân bón hữu cơ sinh học/vi sinh. Khâu tiêu thụ có ứng dụng công nghệ QR code 

với tỷ lệ 72,73% 

+ Các hộ sản xuất ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân hữu cơ truyền thống ủ hoai mục 

bằng men vi sinh từ 30 – 40 ngày đảm bảo an toàn vệ sinh và chuyển dần sang sử dụng 

phân bón hữu cơ sinh học/vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thảo mộc, sinh học 

an toàn, thân thiện với môi trường. Các hộ sản xuất thường vẫn đang lạm dụng phân bón và 

thuốc bảo vật thực vật có nguồn gốc hóa học. 

300.  Đại học Nghiên cứu sinh kế của người 

lao động ngành dệt may trong 

giai đoạn Covid - 19 trên địa 
bàn xã Phùng Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Lưu Văn 

Duy 
Nghiên cứu sinh kế của người lao động ngành dệt may trong giai đoạn Covid - 19 trên địa 

bàn xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

301.  Đại học Thực trạng phát triển sản xuất 

mía nguyên liệu của các hộ 

nông dân trên địa bàn xã Yên 

Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn 

La 

Lừ Thị Thúy Bùi Thị 

Khánh Hòa 
(1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất mía nguyên liệu; 

(2) Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất mía nguyên liệu của các hộ nông dân trên địa 

bàn xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;  

(3) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất mía nguyên liệu của các hộ dân 

trên địa bàn xã Yên Sơn; 

(4) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao phát triển sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn xã 

Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; 

302.  Đại học GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI 

VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN 

HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

HUYỆN DIỄN CHÂU TẠI XÃ 
DIỄN TRƯỜNG-HUYỆN 

DIỄN CHÂU-TỈNH NGHỆ AN 

Chu Thị 

Huyền Trang 
Đỗ Trường 

Lâm 
Trên cơ sở đánh giá, thông qua tình hình cho vay vốn hộ nghèo của Ngân hàng CSXH 

huyện Diễn Châu đối với Xã diễn Trường. Từ đó khóa luận đề xuất các giải pháp nhằm đẩy 

mạnh hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại xã Diễn Trường của ngân hàng CSXH huyện 

Diễn Châu 

303.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch Covid - 

19 đến các hộ kinh doanh 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 

Nguyễn Thu 

Trang 
Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

Luận văn “Ảnh hưởng của đại dịch covid đến các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Lĩnh 

Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội” đã hệ thống hóa được hệ thống cơ sở lý luận và 

thực tiễn về kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể và các vấn đề cơ bản về đại dịch Covid-19. 



Mai, thành phố Hà Nội Bên cạnh đó cũng đã hệ thống hóa một số cơ sở thực tiễn về tình hình các hộ kinh doanh 

một vài địa phương ở Việt Nam. Ngoài cơ sở lý luận, luận văn còn tổng quan về phường 

Lĩnh Nam bao gồm vị trí địa lý, văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị. 

Kết cấu luận văn chia làm 5 phần: 

Phần I. Mở đầu: Phần mở đầu bao gồm tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối 

tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận.  

Phần II. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hộ kinh doanh và đại dịch Covid - 19. 

Phần III. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu  

Phần IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Phần V. Kết luận và kiến nghị 

304.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

rau an toàn của người dân trên 

địa bàn Thị trấn Trâu Qùy, 

Huyện Gia Lâm 

Trần Mai 

Trang 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận về hành vi tiêu dùng rau an toàn của của người tiêu 

dung; Đánh giá thực trạng tiêu dùng rau an toàn của người dân trên địa bàn thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu 

dùng RAT của người dân trên địa bàn; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện hành 

vi tiêu dùng RAT của người dân trên địa bàn. 

305.  Đại học Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả 

cho cải thiện chất lượng dịch vụ 

thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt của hộ dân xã Đa Tốn, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Anh 

Vũ 
Nguyễn 

Mạnh Hiếu 
Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả cho cải thiện chất lượng dịch vụ thu gom và xử lý rác thải 

sinh hoạt của hộ dân xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

306.  Đại học Phát triển sản xuất lúa BC15 

trên địa bàn xã Hồng Dũng, 
huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái 

Bình 

Lê Thị Tú 

Anh 
Lê Ngọc 

Hướng 
Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa BC15 ở xã 

Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thời gian qua đề xuất giải pháp đẩy mạnh 
phát triển sản xuất lúa BC15 ở địa phương thời gian tới góp phần nâng cao thu nhập và ổn 

định đời sống cho người dân tại địa phương. Các phương pháp sử dụng: Thống kê kinh tế, 

Thống kê so sánh. Qua nghiên cứu ta thấy, lúa trên địa bàn xã được gieo cấy làm 2 vụ 

chính, vụ đông xuân và vụ mùa. Diện tích gieo trồng lúa của xã có chút biến động qua 3 

năm nhưng không nhiều. Diện tích lúa nói chung có sự giảm nhẹ nhưng diện tích gieo trồng 

giống lúa BC15 lại tăng dần qua các năm, từ 154,7ha năm 2015 lên tới 509,62ha năm 2021. 

Tuy diện tích gieo trồng lúa giảm nhưng không đáng kể, vị thế của cây lúa trong gieo trồng 

cây hàng năm khác vẫn chiếm ưu thế rất cao. So với nhiều giống lúa khác, giống lúa BC15 

mang nhiều ưu điểm với những lợi ích kinh tế cao, ngày càng được khẳng định trên vùng 

đất này và được lòng nhiều hộ gia đình. Các giải pháp đề xuất: đề xuất được các giải pháp 

như: nâng cao năng lực, tổ chức sản xuất của hộ nông dân, lựa chọn kỹ lưỡng chất lượng 

giống, thực hiện các biện pháp chăm sóc hợp lý nhằm cải tạo đất, giúp cây sinh trưởng và 
phát triển tốt. Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật 

trồng và chăm sóc lúa, nhanh chóng phát hiện sâu bệnh hại để người dân xử lý kịp thời, 

tăng cường kiểm tra giám sát quá trình sản xuất. 

307.  Đại học Thực trạng hoạt động đánh bắt 

hải sản xa bờ của các hộ dân tại 

Nguyễn Thị 

Phương Anh 
Trần Hương 

Giang 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ của các hộ dân tại phường 

Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 



phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An 

308.  Đại học Quản lý nhân lực tại công ty cổ 

phần Năng lượng và Môi trường 

VICEM  

Phan Xuân 

Cường 
Quyền Đình  

Hà 
Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM là công ty có nhiều năm kinh nghiệm 

trong vấn đề quản lý nhân lực song còn tồn tại một số bất cập . Chính vì những lí do trên tôi 

đã lựa chọn nghiên cứu đề tài:" Quản lý nhân lực tại công ty cổ phần Năng lượng và Môi 

trường VICEM". Đề tài nghiên cứu trên cơ sở đánh giá thực trạng của công ty trong những 

năm gần năm gần đây cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nhân lực góp 

phần nâng cao hiệu quả kết quả kinh doanh .Các phương pháp sử dụng như phương pháp 

thu thập số liệu; thông kê mô tả; so sánh...mục tiêu cụ thể góp phần hệ thống hóa cơ sở lý 

luận thực tiễn về quản lý nhân lực tại doanh nghiệp;Đánh giá thực trạng quản lý nhân lực 
tại công ty qua các chỉ tiêu về hoạch định; tuyển dụng; đào tạo;bố trí sử dụng nhân lực; 

chính sách thù lao đãi ngộ; kiểm tra đánh giá; năng suất lao động bình quân. Các yếu tố ảnh 

hưởng yếu tố bên ngoài và bên trong doanh nghiệp từ đó đưa ra các giải pháp .Cuối cùng là 

đưa ra kết luận và kiến nghị với nhà nước; công ty và người lao động 

309.  Đại học Giải pháp nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của công ty cổ 

phân đầu tư và kinh doanh 

Nguyễn Gia 

Nguyễn Thị 

Thu Dinh 
Trần Đức Trí Để đạt được mục tiêu chung được đề ra, cần có những mục tiêu cụ thể sau: 

310.  Đại học Thực trạng sử dụng đất nông 

nghiệp trên địa bàn thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

Trần Minh 

Đức 
Trần Thị Thu 

Trang 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng về sử dựng đất nông nghiệp ở trị trấn Lộc Bình, phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, từ đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn trong 

thời gian tới. 

311.  Đại học Ảnh hưởng của đô thị hóa đến 

thu nhập và việc làm cảu hộ 
nông dân trên địa bàn phường 

Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trần Thu Hà Ngô Minh 

Hải 
Đề tài nhăm mục đích phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến thu nhập và việc làm của hộ 

nông dân. Sự thay đổi việc làm theo hướng từ thuần nông sang phi nông nghiệp. Thu nhập 
sau đô thị hóa nhìn chung đề tăng lên. Một số giải pháp nhằm khai thác lợi thế của đô thị 

hóa gồm phát triên ngành nghề du lịch, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn. 

312.  Đại học Phát triển làng nghề đậu phụ 

truyền thống tại xã Hồng Hà, 

huyện Đan Phượng, TP Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hài 
Nguyễn Thị 

Huyền Châm 
Làng nghề sản xuất đậu phụ truyền thống xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội nổi 

tiếng với sản phẩm đậu phụ truyền thống. Sự phát triển của làng nghề đã góp phần tạo việc 

làm, tăng thu nhập cho người dân và làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn xã Hồng 

Hà.  

     Trong những năm gần đây, mặc dù chính quyền địa phương đã có những giải pháp 

khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đậu phụ truyền thống, 

tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Do thiết bị và công nghệ 

chưa được đầu tư đúng mức; năng suất lao động thấp; chất lượng và mẫu mã của sản phẩm 

đáp ứng chưa cao thị hiếu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng; trình độ tay nghề người 

lao động chưa được chú trọng đào tạo và nuôi dưỡng; thu nhập trong các các cơ sở sản xuất 
chưa đủ sức thu hút người lao động đặc biệt đối với lao động có tay nghề cao; nhiều cơ sở 

sản xuất chưa được quan tâm đúng mức; mặt bằng và vốn cho sản xuất đang là nhu cầu cấp 

thiết của nhiều cơ sở sản xuất; thị trường tiêu thụ còn hẹp, thương hiệu hàng hoá và công 



tác quảng cáo chưa được đầu tư thoả đáng,...  

     Đứng trước những khó khăn do các yếu tố tự nhiên và tác động của thị trường đồng thời 

thấy được các ưu điểm của ngành nghề thủ công tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phát triển 

làng nghề đậu phụ truyền thống tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội”.    Nghiên 

cứu đã đánh giá được kết quả và hiệu quả trong sản xuất đậu phụ truyền thống của các hộ 

sản xuất tại làng nghề xã Hồng Hà. Các hộ sản xuất kinh doanh chưa có sự liên kết trong 

quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2021, toàn làng nghề có 296 hộ tham 

gia vào quá trình sản xuất đậu phụ truyền thống, có số lượng sản phẩm tạo ra trong năm là 

1408.288 nghìn sản phẩm, mang lại thu nhập đáng kể cho làng nghề. 
    Trong những năm gần đây, hoạt động đầu tư cho sản xuất đậu phụ truyền thống tại làng 

nghề xã Hồng Hà đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại một 

số vấn đề ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy sự phát triển của làng 

nghề đậu phụ truyền thống. Trên cơ sở nghiên cứu phân tích thực trạng tình hình sản xuất 

đậu phụ truyền thống tại làng nghề cùng các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng 

nghề, hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các cơ sở trong làng nghề,... Nghiên cứu đã đưa ra 

các biện pháp và kiến nghị nhằm phát huy tối đa những thế mạnh hiện có của làng nghề, 

khắc phục những khó khăn,... sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào trong sản xuất, nâng 

cao hiệu quả trong đầu tư sản xuất sản phẩm đậu phụ truyền thống của làng nghề. 

    Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và phát triển một cách bền vững làng 

nghề đậu phụ truyền thống tại làng nghề xã Hồng Hà trong thời gian tới, nghiên cứu cho 
rằng cần phải thực hiện một cách đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt lưu ý các 

nhóm giải pháp về đa dạng hóa các hình thức tổ chức kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu 

thụ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đa dạng 

hóa các hình thức huy động vốn, trong đó đặc biệt lưu ý nhóm lao động có trình độ cao đã 

được đào tạo nghề/truyền nghề và các cựu trong làng,.. 

  

 

  

313.  Đại học Giải Pháp Giảm Nghèo Trên 

Địa Bàn Thị Trấn Quảng Uyên, 

Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao 

Bằng 

Hoàng Đức 

Hải 
Nguyễn 

Thanh Phong 
Giải Pháp Giảm Nghèo Trên Địa Bàn Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao 

Bằng 

314.  Đại học Phát triển sản xuất cây mận máu 

trên địa bàn xã Thàng Tín, 

huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

Lý Hoàng Hải Nguyễn Thị 

Hải Ninh 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển phát triển sản xuất cây mận máu trên địa bàn xã 

Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

315.  Đại học Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của Công ty TNHH Dịch 

Vụ và Thương Mại Bami Bread 

Âu Thị Hồng 

Hạnh 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Thương 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng về hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Bami Bread để xuất nhóm giải pháp nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 



316.  Đại học Thực trạng quan hệ liên kết 

trong sản xuất và tiêu dùng rau 

sạch trên địa bàn xã Đoàn 

Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 
Nguyễn Mậu 

Dũng 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng từ đó đề xuất giải pháp tăng cường quan hệ liên kết trong 

sản xuất và tiêu dùng rau sạch trên địa bàn xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương 

317.  Đại học Nâng cao hiệu quả quản lý ngân 

sách xã Quang Vĩnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Phạm Thị 

Hồng Hạnh 
Lê Khắc Bộ Đánh giá thực trạng tình hình ngân sách, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản 

lý ngân sách, từ đó có căn cứ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã 

Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

318.  Đại học Phát triển sản xuất sản phẩm đồ 

gỗ mỹ nghệ của các hộ dân trên 

địa bàn xã Trung Nghĩa, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Trần Thị Hằng Đỗ Thị 

Thanh 

Huyền 

Nghề thủ công Việt Nam có truyền thống từ lâu đời, gắn liền với nền văn hóa của Việt Nam 

(Trần Quang Vinh và Mai Thanh Cúc 2016) biểu hiện bằng những sản phẩm thủ công 

truyền thống như: gốm sứ, dệt, mây tre đan, sơn mài,... Trong đó không thể không kể đến 
ngành đồ gỗ mỹ nghệ. 

Trung Nghĩa là một xã phát triển đồ gỗ mỹ nghệ vô cùng mạnh mẽ. Nó góp phần quan 

trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương cũng như giải quyết vấn đề việc làm cho 

người dân tại đây (Mai Phương, 2018-Dân vận huyện Yên Phong). 

Đề tài tập trung làm rõ thực trạng phát triển sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn xã Trung 

Nghĩa trong thời gian qua, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc sản xuất cũng như tiêu 

thụ sản phẩm để từ đó ta có thể đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh và phát 

triển hơn cho sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Trung Nghĩa. 

319.  Đại học Đánh giá thực trạng sản xuất và 

tiêu thụ lúa Đài thơm trên địa 

bàn xã Hồng Dũng, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị 

Hậu 
Nguyễn Thị 

Thu Huyền 
Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ lúa Đài thơm của các hộ nông 

dân ở xã Hồng Dũng; Phân tích những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu 

thụ lúa Đài thơm tại xã Hồng Dũng; Đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ 

lúa Đài thơm ở xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy. 
Lúa Đài thơm của xã tiêu thụ qua 2 kênh tiêu thụ chính là kênh tiêu thụ gián tiếp và kênh 

tiêu thụ trực tiếp. Tuy nhiên, kênh tiêu thụ gián tiếp là kênh tiêu thụ chính. Trên địa bàn xã 

hiện nay có 15 lái buôn chuyên thu gom lúa Đài thơm. Chi phí sản xuất lúa Đài thơm của 

nhóm hộ quy mô nhỏ là lớn nhất 640.000 đồng/sào, tiếp đến là hộ quy mô lớn 639.200 

đồng/sào và thấp nhất là hộ quy mô trung bình là 639.100 đồng/sào. Năm 2021, giá thu mua 

thóc Đài thơm khoảng 8.000 đồng/kg. Tỷ lệ chuyển đổi từ thóc ra gạo khoảng 70%. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất gồm nhân tố thuộc về tự nhiên (đất đai, khí hậu), quy 

trình kỹ thuật (giống, phân bón, thuốc BVTV,… chi phí đầu tư, trình độ và kinh nghiệm sản 

xuất của các hộ nông dân, cơ sở hạ tầng, hệ thống thủy lợi, hệ thống khuyến nông, khoa học 

kỹ thuật,… 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ lúa Đài thơm gồm: Giá cả sản phẩm, thu nhập người 

dân, chất lượng sản phẩm, thị hiếu khách hàng, cơ chế thu mua,… 
Giải pháp nhằm giúp việc sản xuất và tiêu thụ hiệu quả hơn như: giải pháp về các chính 

sách hỗ trợ, quy hoạch vùng sản xuất, công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức,…. 

320.  Đại học Giải pháp phát triển sản xuất và 

tiêu thụ cam sành tại xã Yên 

La Thị Hiệp Nguyễn Thị 

Minh Thu 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ cam sành tại xã Yên Thuận, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và xác định những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản 



Thuận huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 
xuất và tiêu thụ của địa phương trong thời gian qua. Từ đó đề xuất định hướng và giải pháp 

chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ cam sành của địa phương trong thời 

gian tới. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp sau: (i) Nhóm giải pháp về quy hoạch sản 

xuất; (ii) Nhóm giải pháp về vốn và đầu tư thâm canh; (iii) Nhóm giải pháp về giống và kỹ 

thuật; (iv) Nhóm giải pháp tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cam sành; (v) Giải pháp nhằm 

tăng cường sự liên kết tham gia của các tác nhân trong phát triển sản xuất và tiêu thụ cam 

sành. 

321.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

thịt bò của hộ gia đình tại 

phường Đức Giang, quận Long 
Biên, Tp Hà Nội 

Lương Nhật 

Hoàng 
Nguyễn Thị 

Dương Nga 
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tiêu dùng thịt bò của các hộ gia đình. 

Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng thịt bò của cá hộ gia đình tại phường Đức Giang, 

quận Long BIên, thành phố Hà Nội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 
thịt bò của các hộ gia đình tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đề xuất 

các giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình trên địa bàn 

phường Đức GIang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

322.  Đại học Hành vi tiêu dùng thịt lợn của 

các hộ gia đình tại xã Hoàng 

Hoa Thám, huyện Ân thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Phí Thị Huyền Dương Nam 

Hà 
Đề tài nhằm đánh giá hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình tại xã Hoàng Hoa 

Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn trong thời gian tới. Các mục tiêu cụ 

thể là :-     Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tiêu dùng thịt lợn 

của các hộ gia đình.-     Phân tích thực trạng hành vi tiêu dùng về thịt lợn của các hộ gia 

đình tại xã Hoàng Hoa Thám.-     Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng thịt 

lợn của hộ gia đình tại địa bàn xã.-     Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu 

dùng về thịt lợn của người dân. 

323.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

rau Vietgap của các hộ gia đình 
trên địa bàn xã Đặng Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Phạm Thị 

Hương 
Nguyễn 

Mạnh Hiếu 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau Vietgap của các hộ gia đình trên địa bàn xã Đặng Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

324.  Đại học Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh tại công ty cổ phần giày 

Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ 

Triệu Thị 

Ngọc Hường 
Nguyễn 

Tuấn Sơn 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng và các yêu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh 

của Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú trong giai đoạn 2019-2021, từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian tới. 

325.  Đại học Đánh giá hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của công ty 

trách nhiệm hữu hạn Thái Bình 

tại xã Sóc Đăng, Huyện Đoan 

Hùng, Tỉnh Phú Thọ 

Đặng Hoài 

Lâm 
Thái Thị 

Nhung 
- Đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn xã Yên Giả. 

326.  Đại học Vai trò của phụ nữ trong phát 

triển kinh tế hộ gia đình tại địa 

bàn xã An Nông, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đào Huy 

Hoàng Long 
Bùi Văn 

Quang 
An Nông là một xã nông nghiệp đan xen là các hộ có tham gia vào lĩnh vực dịch vụ và 

thương mại, công nghiệp. Trong mấy năm qua xã đã có sự thay đổi rất nhiều, điều kiện kinh 

tế khá hơn trước. Cùng với sự đi lên của điều kiện kinh tế xã hội thì vai trò và vị thế của 

người phụ nữ nơi đây cũng được tăng lên một cách đáng kể. Song trong cách nghĩ và quan 

niệm vẫn chưa thực sự được thay đổi, những nếp sống và suy nghĩ lạc hậu đã cản trở sự tiến 
bộ của vấn đề bình đẳng giới đó là những nguyên nhân kìm hãm việc nâng cao và phát huy 

vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và sự đóng góp của phụ nữ trong 



công tác xã hội. 

327.  Đại học Giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động tín dụng của Quỹ tín 

dụng nhân dân phường Vân 

Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ.  

Khương Lưu 

Nhật Long 
Đỗ Trường 

Lâm 
Trên cơ sở phân tích, kết quả đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động tín dụng trên địa bàn Phường Vân Phú. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn phường Vân Phú, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. 

328.  Đại học Ảnh hưởng của dịch Covid-19 

đến quyết định tiêu dùng hàng 

may mặc của các hộ gia đình 

trên địa bàn phường Trưng 

Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Nguyễn 

Hoàng Long 
Hoàng Thị 

Hằng 
Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá những quyết định trong việc tiêu dùng hàng may 

mặc của các hộ gia đình trên địa bàn phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Qua đó sẽ phân tích được sự ảnh hưởng của đại dịch đến quyết định tiêu dùng hàng 

may mặc của người dân ở địa phương 

329.  Đại học Thay đổi sinh kế của hộ nông 

dân trong bối cảnh đô thị hóa 

trên địa bàn xã Nguyệt Đức, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị 

Lý 
Vũ Thị Thu 

Hương 
Trên cơ sở đánh giá thực trạng thay đổi sinh kế của các hộ nông dân trong bối cảnh đô thị 

hóa, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm đảm bảo sinh kế của người nông dân 

trong bối cảnh đô thị hóa trên địa bàn xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trong 

thời gian tới 

330.  Đại học Tình hình thực hiện các chương 

trình giảm nghèo trên địa bàn xã 

Lục Bình, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 

Nông Trương 

Mạnh 
Mai Lan  

Phương 
Xóa đói giảm nghèo là một vấn đề kinh tế - xã hội mang tính tổng hợp, phức tạp và rộng 

lớn. Luận văn đã nêu rõ tình hình thực hiện những chương trình giảm nghèo và nêu ra được 

những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện, những kết quả đạt được và đề suất một số 

giải pháp để góp phần tăng cường công tác thực hiện những chính sách giảm nghèo trong 

thời gian tới. 

331.  Đại học Phân Tích Hiệu Quả Kinh 

Doanh Của Công Ty Abali Năm 

20120-2020 

Lê Hoài Nam Lưu Văn 

Duy 
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty Abali Năm 20120-2020 

332.  Đại học Phát triển sản xuất dưa chuột 

trên địa bàn xã Văn Tố, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị 

Nga 
Đoàn Bích 

Hạnh 
- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất nói chung và phát 

triển sản xuất dưa chuột nói riêng; 
- Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất dưa chuột trên địa bàn xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương; 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất dưa chuột trên địa bàn xã; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất dưa chuột trên địa bàn xã 

trong thời gian tới. 

333.  Đại học Giải pháp giảm nghèo bền vững 

cho các hộ trên địa bàn thị trấn 

Yên Minh, huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

Vương Thùy 

Nga 
Đồng Thanh 

Mai 
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện một số giải pháp giảm nghèo bền vững chủ yếu thời 

gian qua trên địa bàn thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; từ đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm hoàn thiện giải pháp giảm nghèo bền vững trong thời gian tới tại địa 

phương. 

Kết luận:  

Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước, là một nội 

dung quan trọng, đảm bảo sự thành công của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 

nước. Trong thời gian vừa qua, nhiệm vụ giảm nghèo đã từng bước được thể chế hóa thông 
qua việc xây dựng pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu và chính sách cụ 



thể với phương châm mang tính nguyên tắc là “kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và 

thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội”, “thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về 

mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc, giữa các tầng lớp dân cư”. 

Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thị trấn Yên Minh đã nhận 

được nhiều trợ giúp từ Nhà nước cả về tài chính và nguồn 

lực thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và sự trợ giúp 

của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đó, thị trấn đã 

triển khai thực hiện nhiều chương trình dự án giảm nghèo trên địa bàn, với số 

lượng vốn tăng năm sau cao hơn năm trước. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Hà 
Giang đã có xu hướng giảm so với trước tuy nhiên do năm 2021 thị trấn chịu ảnh hưởng lớn 

của dịch bệnh nên tình hình hộ nghèo tăng. 

Để giairm nghèo bền vững thị trấn Yên Minh nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng cần kết 

hợp thực hiện các giải pháp nhằm hướng tới giảm nghèo bền vững trên địa bàn  

334.  Đại học Phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH 

Unichem Việt Nam.  

Vũ Thị Thúy 

Ngần 
Hồ Ngọc 

Ninh 
Đánh giá thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Unichem 

Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ của công ty 

thời gian tới 

335.  Đại học Tiếp cận tín dụng chính thức 

của hộ nông dân tại xã Hương 

Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú 

Thọ 

Đinh Thị 

Nghĩa 
Nguyễn Anh 

Đức 
Xã Hương Cần là một xã miền núi huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trên địa bàn tỉnh có số 

dân là dân tộc thiểu số đang sống trên địa bàn xã chiếm 74,02%. Địa phương có nhiều điều 

kiện thuận lợi để phát triển sản xuất các loại cây ăn quả, cây lâu năm. Những năm gần đơi 

đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nhưng nhìn chung chất lượng cuộc sống của 

các hộ nông dân còn thấp và quá trình sản xuất của người dân còn nhiều hạn chế nhất định, 

nhất là về nguồn vốn sản xuất. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích và đánh giá thực 
trạng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ. Từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách đối với các hộ nông dân có nhu cầu vay vốn, 

đối với chính quyền địa phương, đối với ngân hàng.  

Các nguồn tín dụng chính thức mà các hộ xã Hương Cần có thể tiếp cận là Ngân hành 

Agribank và Ngân hàng Chính sách xã hội. Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy OLS 

để đánh giá tác động của các biến độc lập đến các biến phụ thuộc. Trên cơ sở dữ liệu thu 

thập từ 60 hộ dân tại xã Hương Cần được phân tích bằng mô hình hồi quy OLS cho thấy tỉ 

lệ hộ tiếp cận tín dụng chính thức còn thấp. Kết quả cho thấy các yếu tố có ảnh hưởng đến 

tiếp cận tín dụng chính thức và mức vốn vay của các nông hộ điều tra sắp xếp theo mức độ 

ảnh hưởng từ lớn nhất đến thấp nhất gồm có là: (1) Thu nhập, (2) Tài sản thế chấp, (3) Thời 

hạn vay, (4) Thông tin vay. Điều này cho thấy vấn đề vay vốn cần được quan tâm hơn để 
nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ dân tại địa phương này. 

336.  Đại học Tình trạng nghèo đói và giải 

pháp giảm nghèo trên địa bàn xã 

Dìn Chin, huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai  

Vàng Thị 

Nghiệp 
Mai Thanh 

Cúc 
Đói nghèo luôn là vấn đề bức xúc toàn cầu, đây là một trong những trở ngại trầm trọng 

nhất, một thách thức gây gắt đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội của thế giới nói chung 

và của Việt Nam nói riêng. Tại Việt Nam, trong những năm qua, chủ trương giảm nghèo 

luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và kinh nghiệm 

trong xây dựng và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo chưa đạt hiệu quả cao 



vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tỷ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo mới còn cao, còn 

khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư; công tác rà soát, tích hợp chính sách 

giảm nghèo còn chậm…. 

Xã Dìn Chin là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương Những năm qua, 

cùng với các chủ trương, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số của Nhà nước được 

triển khai như các chương trình 135, 30a, 102... xã đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhưng để đạt được điều 

đó vẫn còn gặp rất khó khăn, vì trên địa bàn xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống, công việc chính của họ là làm nông nghiệp và chưa qua đào tạo. Vì vậy, thu nhập của 
người dân ở đây rất thấp dẫn đến tỷ lệ nghèo đói ở xã Dìn Chin vẫn còn rất cao. Từ thực tế 

trên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Tình trạng nghèo đói và giải pháp giảm nghèo trên 

địa bàn xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai”. 

337.  Đại học Phân tích tình hình tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Đức Sơn Gia 

Lâm 

Nguyễn Trang 

Nhung 
Phạm Văn 

Hùng 
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy được, Công ty đang trên đà phát triển nhưng do tình hình 

dịch bệnh căng thẳng nên việc tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm đang gặp khó khăn. Mặc dù sản 

phẩm của Công ty là mặt hàng thiết yếu nhưng vì chất lượng còn nằm ở mức trung bình nên 

chưa thu hút được người tiêu dùng. Bên cạnh đó chính quyền các cấp và Nhà nước chưa 

thực sự quan tâm đến những doanh nghiệp nhỏ, chưa có nhiều chính sách khuyến khích sản 

xuất kinh doanh. Chính vì vậy cần có các biện pháp để khắc phục. Đề tài đã đưa ra một số 

giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình phát triển sản xuất: nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhân viên bán hàng, đổi mới công nghệ kỹ thuật sản xuất, tìm kiếm nguồn nguyên 

liệu hợp lý đồng thời giảm thiểu những chi phí không cần thiết trong sản xuất. 

338.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 
thịt lợn của các hộ gia đình trên 

địa bàn xã Thiệu Hòa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Trương Hồng 
Phúc 

Trần Thế 
Cường 

Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn xã Thiệu 
Hòa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đế hành vi tiêu thụ 

thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn xã, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hành 

vi tiêu dùng thịt lợn của các hộ gia đình trên địa bàn xã trong thời gian tới. 

339.  Đại học Phát triển kinh tế hộ trên địa bàn 

phường Dữu Lâu, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Trần Thị Bích 

Phượng 
Nguyễn 

Thanh Phong 
Phát triển kinh tế hộ trên địa bàn phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

340.  Đại học Lựa chọn sinh kế của hộ gia 

đình nông thôn trong bối cảnh 

COVID-19 trên địa bàn xã Hòa 

Tiến huyện Hưng Hà tỉnh Thái 

Bình 

Nguyễn Đình 

Quyền 
Trần Nguyên 

Thành 
Dịch COVID-19 xuất hiện vào tháng 12/2019 tại Trung Quốc và bắt đầu xuất hiện vào đầu 

năm 2020 tại Việt Nam có diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng tới hầu hết các lĩnh vực và 

sinh kế của các hộ gia đình Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các hộ gia đình nông thôn là 

những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của đại dịch COVID-19 đến 

sinh kế và điều kiện phúc lợi của các hộ gia đình. Từ đó mục đích nghiên cứu của đề tài 

nhằm phân tích và đánh giá ảnh hưởng của COVID-19 đến lựa chọn sinh kế của hộ gia đình 

nông thôn trên cơ sở đó tìm các giải pháp và cách khắc phục, những hướng đi nhằm góp 

phần giảm thiểu những ảnh hưởng của dịch COVID -19 đã gây ra cho người dân trên địa 
bàn xã Hòa Tiến huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. Đề tài tập chung giải quyết các vấn đề: (1) 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về vấn đề lựa chọn sinh kế của hộ gia đình 

nông thôn trong bối cảnh COVID-19 trên địa bàn xã Hòa Tiến. (2) Đánh giá thực trạng các 

hoạt động sinh kế của hộ gia đình nông thôn trên địa bàn xã Hòa Tiến trong bối cảnh 



COVID-19. (3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn sinh kế của hộ gia đình nông 

thôn trước và trong bối cảnh COVID-19 trên địa bàn xã Hòa Tiến. (4) Đề xuất các giải pháp 

lựa chọn sinh kế sao cho phù hợp trong bối cảnh COVID-19 cho các hộ gia đình trên địa 

bàn xã Hòa Tiến. Để thực hiện các nôi dung trên, đề tài đã sử dụng phương pháp khảo sát 

bằng phiếu điều tra từ trước đề thu thập thông tin từ 90 hộ gia đình thuộc 3 làng khác nhau 

làng Phan 1, làng Phan 2, làng Vải đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Hòa Tiến. 

Ngoài khảo sát bằng phiếu điều tra tác giả còn tiến hành trực tiếp quan sát và đánh giá 

nhanh. Số liệu được tổng hợp phân tích, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so 

sánh.. Đề tài tập chung phân tích các nội dụng thực trạng về sinh kế và thu nhập của các hộ 
gia đình nông thôn trên địa bàn xã Hòa Tiến trong bối cảnh COVID-19. Kết quả khảo sát 

90 hộ gia đình trên địa bàn trong đó có 43 hộ bị giảm thu nhập ở mức rất nhiều, 22 hộ bị 

giảm thu nhập ở mức trung bình và 25 hộ bị giảm thu nhập ở mức trung bình. Các hộ dân 

mang tính đại diện cho vấn đề nghiên cứu về nguồn vốn con người, nguồn vốn tự nhiên, 

nguồn vốn xã hội và nguồn vốn vật chất, đánh giá kết quả theo 5 tiêu chí: thu nhập không 

thay đổi, thu nhập tăng lên, thu nhập ít bị ảnh hưởng, thu nhập bị ảnh hưởng ở mức trung 

bình, thu nhập bị ảnh hưởng rất nhiều của hộ gia đình trên địa bàn xã Hòa Tiến trong bối 

cảnh COVID-19. So sánh sinh kế và thu nhập của các hộ gia đình trên địa trước và trong 

bối cảnh COVID-19 đã làm thay đổi các hộ gia đình như thế nào? Có phát sinh thêm gì 

thêm trong bối cảnh COVID-19 không? Đề tài đã đưa ra các giải pháp cải thiện sinh kế và 

nâng cao thu nhập cho hộ gia đình trên địa bàn xã Hòa Tiến huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình 
gồm: giải pháp về kinh tế, giải pháp về nguồn lực tự nhiên, giải pháp về lao động, việc làm 

kiến nghị đối với UBND xã Hòa Tiến về các biện pháp hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh, 

buôn bán trên địa bàn và các lao động bị thất nghiệp từ các nơi khác trở về tạo công ăn việc 

làm cho số lao động đó. 

341.  Đại học Nghiên cứu hành vi của các chủ 

cửa hàng trong lựa chọn đơn vị 

vận chuyển hàng hoá trên địa 

bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, 

Hà Nội. 

Vàng Thị Sao Đặng Xuân 

Phi 
Nghiên cứu hành vi của các chủ cửa hàng trong lựa chọn đơn vị vận chuyển hàng hoá trên 

địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 

342.  Đại học Nghiên cứu sự thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong sản xuất 

nông nghiệp của các hộ nông 

dân trên địa bàn xã Hua Păng, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Lại Quang 

Sơn 
Bùi Thị 

Khánh Hòa 
- Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về sự thích ứng với bởi biến đổi khí hậu 

trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân. 

- Đánh giá thực trạng và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng với bởi biến đổi khí 

hậu trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân xã Hua Păng 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng với bởi biến đổi khí hậu trong 
sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân xã Hua Păng những năm tới. 

343.  Đại học Nhận thức của người tiêu dùng 

về an toàn thực phẩm thịt tại dịa 

bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

Cáp Mạnh 

Tuân 
Phạm Thị 

Thanh Thúy 
Nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm thịt tại dịa bàn thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 



344.  Đại học Nghiên cứu sự thích ứng với 

biến đổi khí hậu của hộ nông 

dân trên địa bàn xã Tân Hợp, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Mùi Văn Tùng Bùi Thị 

Khánh Hòa 
Hệ thống hóa vàn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về sự thích ứng với BĐKH trong SXNN 

của hộ nông dân xã Tân Hợp  

Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng với BĐKH trong 

SXNN của hộ nông dân xã Tân Hợp 

Đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH trong SXNN của người dân 

xã Tân Hợp trong nhưngc năm tới 

345.  Đại học Đánh giá kết quả và hiệu quả 

kinh doanh của Công ty Môi 

giới Bảo hiểm Nam Á 

Âu ánh Tuyết Lê Thị Long 

Vỹ 
Thị trường môi giới bảo hiểm của Việt Nam là một lĩnh vực khá đặc biệt nên không có 

nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Công ty Môi giới Bảo hiểm Nam Á trong vài 

năm gần đây đã đạt được nhiều thành tích tốt, song kết quả và hiệu quả còn âm đề tài 

“Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty Môi giới Bảo hiểm Nam Á” nhằm 
nghiên cứu lý luận và đánh giá kết quả, hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Môi giới 

bảo hiểm Nam Á từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

trong thời gian tới. 

Thu thập tài liệu thứ cấp từ các văn bản tài liệu, luận văn, bài báo, báo cáo kết quả và hiệu 

quả kinh doanh của Công ty qua 3 năm gần đây,… Tài liệu sơ cấp: phỏng vấn dựa và bảng 

câu hỏi cấu trúc và phỏng vấn sâu với 34 người (4 cán bộ Công ty và 30 khách hàng có hợp 

tác thường xuyên với Công ty). Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích so sánh 

để phân tích tài liệu.  

Qua kết quả nghiên cứu kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty MGBH Nam Á trong 3 

năm 2019-2021 doanh thu của công ty không ngừng tăng cao từ 24,268 triệu đồng năm 

2019 lên 41,940 triệu đồng năm 2021 tương đương tăng 72,82% doanh thu như PBH thu 
xếp hay doanh thu từ hoa hồng bảo hiểm đều tăng qua từng năm. Tuy nhiên, do cả nguyên 

nhân khách quan và chủ quan số lượng khách hàng của công ty bị sụt giảm. Để thu hút 

khách hàng công ty đã tổ chức nhiều buổi hội thảo nhằm trao đổi, học hỏi nâng cao trình độ 

chuyên môn chi phí cho những hoạt động này tương đối cao. Chi phí tăng từ 24,036 triệu 

đồng năm 2019 lên 45,231 triệu đồng năm 2021 tương đương 86,97%. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả yếu tố bên trong 

như: chính sách của chính phủ; thị trường và đối thủ cạnh tranh; môi trường kinh tế, xã hội; 

khách hàng; rủi ro thiên tai, dịch bệnh và các yếu tố bên ngoài như: trình độ và ý thức kỉ 

luật của nhân lực; khả năng tiếp cận khoa học công nghệ; môi trường làm việc, các chính 

sách khuyến khích/mãi; các kênh bán hàng và hoạt động truyền thông của Công ty. Một số 

giải pháp xây dựng các sản phẩm đặc trưng, tăng cường các kênh bán hàng và hoạt động 

truyền thông để nâng cao hình ảnh thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng 
hóa sản phẩm môi giới bảo hiểm nhằm giúp công ty đặt kết quả và hiệu quả kinh doanh tốt 

hơn trong tương lai. 

346.  Đại học Vai trò của HTX đối với việc 

ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn phường Kim Sơn, tx. Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Đỗ Thị Nhài Trên cơ sở nghiên cứu vai trò của HTX ( tư vấn chuyển đổi công nghệ cao, tập trung nguồn 

lực ( tích tụ đất đai, liên kết trong sản xuất, ...) trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao từ đó tìm ra giải pháp nâng cao vai trò của HTX tròn sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao trong thời gian tới trên địa bàn phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 



347.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch Covid - 

19 đến sản xuất và đời sống các 

hộ kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ 

trên địa bàn phường Đồng Kỵ, 

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Thái Thị 

Nhung 
- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã. 

348.  Đại học Sinh kế hộ gia đình nông thôn 

trên địa bàn xã Đồn Xá, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Khắc 

Thịnh 
Trần Mạnh 

Hải 
Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, nông nghiệp vẫn được coi là một ngành kinh tế quan 

trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây tình hình dịch bệnh Covid – 19 

kéo theo nhiều ngành nghề rơi vào khủng hoảng. Đây là vấn đề cấp bách, do đó cần phải 

nghiên cứu và phân tích sinh kế của hộ nông dân và tìm ra biện pháp để đảm bảo sinh kế hộ 
nông dân tốt nhất. Đồn Xá từ xưa là một xã thuần nông. Mấy năm gần đây, ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid - 19 và nền kinh tế thị trường. Kinh tế của xã đã không ngừng được cải 

thiện. Rất nhiều hoạt động sản xuất, nghề mới được mở rộng, mở ra giúp cải thiện cuộc 

sống người dân nơi đây. Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng dễ dàng thay đổi hay tiếp 

cận hoạt động mới. Bởi vì cách nhìn nhận hay khả năng thay đổi của mỗi hộ là khác nhau. 

Do ảnh hưởng các yếu tố cơ chế chính sách, nhận thức của người dân, đây chính là những 

hạn chế, khó khăn khiến người dân khó tìm được kế mưu sinh phù hợp với nhu cầu của 

mình. Để giúp các hộ nông dân cải thiện sinh kế trong cả nước nói chung và hộ nông dân xã 

Đồn Xá nói riêng giảm bớt khó khăn. Nhưng trên thực tế, việc triển khai còn nhiều bất cập, 

chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Từ đó tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Sinh kế 

của hộ gia đình nông thôn trên địa bàn xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam”. 

349.  Đại học Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường trong sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn phường Phù 

Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh  

Nguyễn Thị 
Thanh Thủy 

Nguyễn Hữu 
Giáp 

Đề xuất nhóm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp trên địa 
bàn phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

350.  Đại học Tiêu dùng thực phẩm của các hộ 

gia đình trong đại dịch Covid-19 

tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

Dương Thị Hà 

Trang 
Nguyễn Thị 

Thu Quỳnh 
Thực trạng tiêu dùng thực phẩm của các hộ gia đình trong đại dịch, thông qua tần suất mua 

sắm, các chi tiêu cho tiêu dùng thực phẩm của các hộ gia đình trong đại dịch, có thể thấy 

dịch Covid-19 đã thay đổi đáng kể thói quen, hoạt động của các hộ gia đình. Họ giảm việc 

tụ tập với các hoạt động không lành mạnh, đây được coi là biểu hiện tích cực, giảm thiểu 

các hoạt động gây lãng phí thời gian, chưa kể thất thu về mặt tài chính và ảnh hưởng không 

tốt đến sức khỏe. Họ dành nhiều thời gian cho gia đình chú trọng đến bữa ăn nhiều hơn. Và 

quan trọng nhất, dịch Covid-19 đã tác động đến suy nghĩ của mỗi hộ gia đình về việc họ 

cần quan tâm đến sức khỏe và ưu tiên hàng đầu. Ý thức về điều đó nên các mặt hàng thực 

phẩm tốt cho sức khỏe được họ cân nhắc và tiêu dùng nhiều hơn, đảm bảo cho cuộc sống 
của gia đình trong đại dịch. Tuy nhiên khi dịch Covid-19 diễn ra thì các gia đình hầu hết 

đều đã thay đổi tần suất mua sắm thực phẩm. Họ thay đổi từ thói quen, nhu cầu sinh hoạt, 

từ việc đi mua sắm hàng ngày chuyển sang mua sắm tối thiểu là 1 lần/tuần và mua sắm tích 

trữ, để đảm bảo cung cấp thực phẩm đầy đủ cho bữa ăn. Đảm bảo nếu dịch có bùng phát 

mạnh thì họ cũng có lương thực, thực phẩm để có thể chống chọi lại với dịch bệnh, tránh 



lay lan ra cộng đồng. Tâm lý ngại tiếp xúc với đám đông, chỗ đông người, nơi công cộng. 

Bên cạnh đó thì nguồn gốc thực phẩm với các hộ gia đình có nguồn gốc đi xin là 20 hộ 

chiếm 33,3%. Các hộ này đình này chủ yếu đi xin thực phẩm từ hàng xóm, bạn bè và người 

thân. Với loại thực phẩm tự chế biến có 18 hộ, chiếm 30%. Những hộ gia đình này đã tự 

trồng, chăn nuôi, gia tăng thêm nguồn thực phẩm tự có, tiết kiệm thu nhập, không phải tốn 

chi phí đi mua thực phẩm ở bên ngoài. Mục đích của họ là tránh tiếp xúc tối đa dịch bệnh, 

đảm bảo an toàn cho gia đình. Cuối cùng, thì hầu hết song song với việc đi và tự chế biến 

thực phẩm thì hầu hết 100% các gia đình vẫn phải mua thêm thực phẩm mà gia đình mình 

không tự cung cấp được. Về thực trạng thu nhập của các hộ gia đình trong đại dịch Covid 
19, thu nhập trung bình hàng tháng của các hộ gia đình cho tiêu dùng thực phẩm trong tổng 

số thu nhập hàng tháng có 37 hộ, chiếm tỷ lệ cao nhất là 61,67% trong tổng số 60 hộ điều 

tra. Đứng ở vị trí thứ 2 có 12 hộ gia đình có thu nhập cho tiêu dùng thực phẩm là 20%. Vị 

trí thứ 3 có 11 hộ chiếm 18,33% và không có hộ gia đình nào mà thu nhập cho tiêu dùng 

thực phẩm trên 70%. 

351.  Đại học Phát triển sản xuất ớt trên địa 

bàn xã Quang Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thị Trang Nguyễn Tất 

Thắng 
Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất ớt. Đánh giá thực 

trạng phát triển sản xuất ớt trên địa bàn xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất ớt tại xã Quang Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất ớt trên địa bàn xã 

Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

352.  Đại học Giải pháp tăng cường quản lý 

rác thải sinh hoaṭ trên điạ bàn xa ̃

Nhâṭ Tân, huyêṇ Kim Bảng, 
tin̉h Hà Nam 

Nguyễn Thị 

Vân 
Nguyễn Hữu 

Nhuần 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với RTSH tại nguồn hình thức xử lý RTSH của các hộ gia 

đình là thủ công như đốt, chôn lấp, tập kết trên mương… Đây là những biện pháp xử lý rác 

thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng trưc tiếp đến sức khỏe con người 
thực hiện và cả những người xung quanh. Nghiên cứu đã xác định được những nguyên 

nhân, hiện trạng hạn chế trong phân loại và xử lý RTSH. Từ kết quả phân tích thực trạng, 

nghiên cứu này đã đề xuất một số giải pháp, chính sách để khắc phục những hạn chế, hoàn 

thiện công tác thu gom, xử lý RTSH hiện nay trên địa bàn xã thông qua thực hiện các giải 

pháp: thay đổi mức phí đúng với thực tế và thực hiện nghiêm trỉnh theo quy định và vi 

phạm phân loại rác thải sinh hoạt; tăng cường chính sách đào tạo và hỗ trợ cho công nhân 

VSMT; tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân phân loại rác khi đổ, hưỡng dẫn xử lý 

RTSH đúng khoa học tại nguồn trong công cuộc BVMT. Đồng thời đề tài cũng đưa ra một 

số kiến nghị cho công tác quản lý RTSH về giám sát, đánh giá về thu gom, xử lý RTSH. 

Ngoài ra, tích cực đính các áp phích “ không vứt rác ở các đoạn ven ao, hồ, ven đường”. 

Hơn nữa cần tích cực khuyến khích các tổ chức tham gia vào công tác tuyên truyền, nâng 

cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường cũng như tầm quan trọng của phân loại 
rác thải tại nguồn. 

353.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 

rau an toàn của các hộ gia đình 

trên địa bàn phường Minh 

Phương, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ  

Lê Đức Luân Trần Thế 

Cường 
(1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu dùng rau an toàn nói chung và 

các vấn đề kinh tế xã hội có liên quan nói riêng; (2) Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng 

rau an toàn của các hộ gia đình trên địa bàn phường Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ; (3) Phân tích hành vi tiêu dùng rau an toàn và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng rau an toàn của các hộ gia đình trên địa bàn phường Minh Phương, thành 



phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của 

người tiêu dùng trong tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn phường Minh Phương, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.  

354.  Đại học Đánh giá sự hài lòng của người 

dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới tại xã Toàn Sơn, 

huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình 

Bùi Ngọc Sơn Phạm Thanh 

Lan 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chương trình tổng thể phát triển 

kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở các địa phương. Từ năm 2011 xã Toàn Sơn 

đã tiến hành xây dựng NTM và đạt được một số thành tựu đáng kể trong phát triển nông 

nghiệp ở địa phương phát triển hơn so với những kỳ trước. Liệu người dân đã hài lòng về 

kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương chưa?. Xuất phát từ thực tế trên, được sự 

phân công thực tập tốt nghiệp của khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu đề tài: “Đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới 
tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình”. Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá sự 

hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, 

tỉnh Hoà Bình. Đối tượng nghiên cứu là người dân, các tổ chức tại xã Toàn Sơn và sự hài 

lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phương pháp 

nghiên cứu: chọn điểm nghiên cứu và mẫu điều tra, thu thập số liệu, tổng hợp và xử lý số 

liệu, thống kê mô tả, so sánh, hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. Phần kết quả nghiên cứu, tôi đã 

khái quát tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Toàn Sơn, từ đó đánh giá sự hài lòng của 

người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên năm nhóm tiêu chí là QH, CSHT, kinh 

tế và TCSX, VH-XH-MT, HTCT . Tiến hành khảo sát, người dân đều hài lòng với kết quả 

quy hoạch, cơ sở hạ tầng, chuyển dịch kinh tế, dịch vụ y tế, giáo dục đã đáp ứng được nhu 

cầu và chiếm 98% – 99%. Bên cạnh đó có số ý kiến chưa hài lòng là môi trường, quy 
hoạch. Tuy nhiên số lượng ý kiến không hài lòng chỉ chiếm 1% - 3% và xã đang tiến hành 

hoàn thiện các vấn đề đó. Từ đó, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 

xây dựng NTM tại xã Toàn Sơn trong thời gian tới. 

355.  Đại học Đánh giá công tác quản lý đấu 

thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự 

án Đầu tư và Xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

Tòng Văn Bảy Nguyễn Hữu 

Giáp 
Đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây 

dựng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La từ đó đề xuất nhóm giải pháp tăng cường quản lý 

công tác đấu thầu 

356.  Đại học Nghiên cứu liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ rau VietGap của 

các nông hộ tại xã Đặng Xá, 

huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà 

Nội 

Đào Tiến Đạt HD 1: Trần 

Hương 

HD 2: Đặng 

Nam Giang 

Phương 

Đánh giá thực trạng hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau VietGap của các nông 

hộ tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội. Từ đó đề xuất một số giải pháp 

tăng cường giúp hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau VietGap của các nông hộ 

tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội hiệu quả hơn. 

357.  Đại học Phát triển nguồn nhân lực tại 

Công ty Cổ phần Môi trường 

Dịch vụ và Đô thị Sơn La 

Cầm Xuân 

Yến 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Môi trường dịch vụ và 

đô thị Sơn La, Chi nhánh Sông Mã. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển có 

hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty trong thời gian tới. 

358.  Đại học Quản lý rác thải sinh hoạt trên 
địa bàn phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

Ngô Minh 
Anh 

Đỗ Thị Diệp Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị, từ đó đề 
xuất một số giải pháp nâng cao quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 



359.  Đại học Thực trạng tiếp cận y tế trên địa 

bàn thị trấn Nông Trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

Lê Thành Đạt HD 1: Trần 

Hương 

HD 2: Đặng 

Nam Giang 

Phương 

Đánh giá thực trạng tiếp cận y tế trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận 

dịch vụ y tế cho người dân trên địa bàn.  

360.  Đại học Vai trò của phụ nữ trong phát 

triển kinh tế hộ gia đình tại Thị 

trấn Lương Bằng Huyện Kim 

Động Tỉnh Hưng Yên  

Hoàng Thị 

Thùy Linh 
Trần Thế 

Cường 
Đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn thị 

trấn Lương bằng huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên; từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến 

nghị nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy tiềm năng về mọi mặt để phát triển kinh tế, tăng 

thu nhập, cải thiện đời sống gia đình góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội trong thời 

gian tới.   

361.  Đại học Phát triển du lịch sinh thái cộng 
đồng tại xã Châu Kim, huyện 

Quế Phong, tỉnh Nghệ An 

Vi Văn 
Nguyên 

Nguyễn Anh 
Đức 

Đề tài đã đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng 
đồng trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương trong thời gian tới. Số liệu thứ cấp 

được thu thập từ các nguồn sách, báo, internet và UBND xã Châu Kim. Số liệu sơ cấp được 

thu thấp thông qua điều tra bảng hỏi bán cấu trúc với 40 khách du lịch, 10 hộ kinh doanh, 

và 5 cán bộ địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập từ du lịch cộng đồng đem lại 

thu nhập 7 triệu đồng/tháng, đảm bảo sinh kế cho các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ, quảng bá du lịch 

còn chưa được làm tốt.  

362.  Đại học Phát triển sản xuất cam Sành 

trên địa bàn xã Viêt Vinh, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

Vương Việt 

Hoàng 
Bùi Văn 

Quang 
Đề tài đã sự dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chọn điểm nghiên cứu, 

phương pháp thu thập số liệu, thu thập số liệu sơ cấp, thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp 

xử lý số liệu, phương pháp phân tích số liệu, một số phương pháp cụ thể như là phương 

pháp phân tích thống kê mô tả, phương pháp SWOT và hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu để 
phục vụ tìm kiếm và thể hiện kết quả nghiên cứu.Đề tài được tiến hành nghiên cứu trên địa 

bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Dựa vào tiềm năng phát triển việc 

trồng cam. Có 45 hộ điều tra được phân theo quy mô sản xuất: quy mô nhỏ (n ≤1,5ha), quy 

mô vừa (1,5ha ≤ n≤ 2ha), quy mô lớn (n≥ 2ha).Những lý luận cơ bản bao gồm các khái 

niệm cơ bản đó là phát triển, phát triển sản xuất, sản xuất và tăng trưởng, các yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển sản xuất cam, thực trạng phát triển sản xuất cam. Từ đó, đưa ra các 

yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nghề trồng cam, chỉ ra những kết quả đã đạt được, tồn tại 

hạn chế trong sản xuất và đề xuất một số giải pháp phát triển nghề trồng cam trên địa bàn 

xã trong thời gian tới.Một số giải pháp đề xuất nhằm phát triển sản xuất cam: phòng và 

chữa sâu bệnh cho cây cam, quy hoạch vùng sản xuất cam, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên 

tiến vào sản xuất và bảo quản cam, vốn đầu tư với lãi suất thấp, mở rộng thị trường tiêu thụ 

cam… để đưa hiểu quả sản xuất cam tại xã Việt Vinh đi lên. 

363.  Đại học Nhận thức của hộ gia đình về 
phương án giá thu gom và xử lý 

rác thải sinh hoạt theo khối 

lượng trên địa bàn xã Nam 

Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh 

Trần Công 
Minh 

Lưu Văn 
Duy 

Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nhận thức của hộ gia đình về 
phương án giá thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng; đánh giá nhận thức của 

hộ gia đình về phương án giá thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng trên địa 

bàn xã Nam Thắng; và đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của hộ gia đình về phương 

án giá thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng trên địa bàn xã  Nam Thắng, 



Thái Bình huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

364.  Đại học Nhận thức của hộ gia đình về 

phương án giá thu gom và xử lý 

rác thải sinh hoạt theo khối 

lượng trên địa bàn xã Châu Can, 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 

Nội 

Bùi Thị Bích 

Huyền 
Lê Thị 

Thanh Loan 
Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nhận thức của hộ gia đình về 

phương án giá thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng; đánh giá nhận thức của 

hộ gia đình về phương án giá thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng trên địa 

bàn xã Châu Can; và đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của hộ gia đình về phương 

án giá thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng trên địa bàn xã Châu Can, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

365.  Đại học Quản lý rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn xã Vĩnh Xá, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Minh 

Hiếu 
HD 1: Trần 

Đình 

HD 2: Đặng 

Nam Thao 
Phương 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý rác thải sinh hoạt. (2) Đánh giá thực trạng quản lý rác 

thải sinh hoạt tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. (3) Phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

(4) Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rác thải trên địa bàn xã Vĩnh Xá trong 
thời gian tới. 

366.  Đại học Thực trạng và giải pháp phát 

triển chăn nuôi lợn thịt trên địa 

bàn xã Dân Chủ, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng 

Hoàng Văn 

Báo 
Giang 

Hương 
Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn đánh giá trực trạnh và đề ra 

giải pháp để thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã Dân Chủ. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng: Chủ trương chính sách phát triển chăn nuôi lợn thịt; Khuyến nông, chuyển giao kỹ 

thuật và tập huấn; Thị trường tiêu thụ lợn; Nhận thức của chủ hộ về chăn nuôi lợn thịt. 

367.  Đại học Nghiên cứu sự hài lòng của 

người dân về dịch vụ hành 

chính công trên địa bàn thị trấn 

cổ phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

Vũ Mai Lan Đặng Xuân 

Phi 
Nghiên cứu sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công trên địa bàn thị trấn Cổ 

Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Qua đó đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của người dân và đưa ra đề xuất một số giải pháp phát triển cho dịch vụ hành chính công tại 

thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.  

368.  Đại học Phát triển sản xuất và tiêu thụ 

cam Lòng Vàng trên địa bàn thị 

trấn Cao Phong, huyện Cao 
Phong, tỉnh Hòa Bình 

Nguyễn Đình 

Phương 
HD 1: Trần 

Hương 

HD 2: Đặng 
Nam Giang 

Phương 

Phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ cam của các hộ nông dân trên địa bàn thị trấn Cao 

Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất giải pháp phát triển sản xuất và tiêu 

thụ cam trên địa bàn trong thời gian tới. 

369.  Đại học Đánh giá hiệu quả kinh tế sản 

xuất lúa trên địa bàn xã Trung 

Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định 

Phạm Văn Tân Nguyễn 

Thanh Phong 
Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã Trung Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong 

thời gian tới 

370.  Đại học Đánh giá hiệu quả kinh tế trong 

sản xuất mận hậu ăn quả của các 

hộ nông dân trên địa bàn xã 

Phiêng Khoài- huyện Yên 

Châu- Tỉnh Sơn La 

Hoàng Thị 

Huyền 
Bùi Văn 

Quang 
Phiêng Khoài có diện tích trồng mận Hậu lớn nhất Huyện Yên Châu. Từ những năm 1990, 

mận hậu đã được trồng tại xã, do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, cây mận đã cho chất 

lượng tốt, mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Hiện xã có 2.338 

ha Mận Hậu, trong đó hơn 1.600 ha Mận đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 15.000 

tấn quả. Năm nay giá Mận Hậu ổn định, Mận loại 1 từ 30.000-40.000đồng/kg, loại 2 có giá 

15.000-25.000đồng/kg, còn loại 3 từ 3.000-10.000 đồng/kg.Diện tích, sản lượng mận đang 

có xu hướng tăng lên qua các năm, diện tích trồng mận năm 2019 là 891,0 ha và đến năm 

2021 là 2.338,0 ha, còn sản lượng mận năm 2019 là 4.683,0 tấn, năm 2021 là 15.900,0 tấn. 
Đặc biệt nhiều hộ đang có xu hưQML. Cùng với sự tăng lên về diện tích, sản lượng sản 



xuất thì giá bán mận cũng không ngừng tăng lên, như vậy sẽ kéo theo sự tăng lên về giá trị 

sản xuất và đóng góp không nhỏ vào tổng giá trị sản xuất của xã.Giá trị sản xuất (GO) bình 

quân/1 ha tại các nhóm hộ có sự chênh lệch tương đối lớn. Nhóm QML là nhóm có GO 

bình quân/1 ha cao nhất là 150.000.000 đồng và thấp nhất là các hộ QMN với 127.500.000 

đồng. Từ đó có thể thấy do diện tích trồng mận, năng suất mận khác nhau dẫn tới sản 

lượng, giá trị sản xuất cũng có sự khác nhau. Nhóm QML là nhóm hộ có kết quả sản xuất 

cao nhất. 

371.  Đại học Quản lý chi thường xuyên ngân 

sách cấp xã tại  xãChiềng Bằng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La  

Lò Văn Vấn Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần tăng cường quản lý chi thường 

xuyên NS cấp xã trên địa bàn xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

372.  Đại học Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 
rau an toàn của người dân tại xã 

Xuân Canh, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội 

Lê Mạnh Đạt HD 1: Vũ 
Thị Thu 

HD 2: Đặng 

Nam Hương 

Phương 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng rau an toàn của người dân tại trên địa bàn 
xã Xuân Canh, huyện Động Anh, Thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm 

thúc đẩy hành vi tiêu dùng rau an toàn của người dân tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội trong thời gian tới 

373.  Đại học Phát triển  chăn nuôi lợn thịt của 

các hộ dân trên địa bàn xã Cù 

Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Dương Ngọc 

ánh 
HD 1: Vũ 

Thị Thu 

HD 2: Đặng 

Nam Hương 

Phương 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt của hộ dân trên địa bàn xã Cù 

Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm phát 

triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong thời 

gian tới 

374.  Đại học Nghiên cứu sự tham gia của 

người dân trong thực hiện tiêu 

chí môi trường trong Chương 

trình nông thôn mới tại xã Nậm 
Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên 

Khoàng Thị 

Diễm Quỳnh 
Hồ Ngọc 

Cường 
Trên cơ sở nghiên cứu sự tham gia của người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường trong 

chương trình nông thôn mới tại xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Từ đó, đề 

xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người dângóp phần hoàn thành tiêu 

chí môi trường trong chương trình nông thôn mới trên địa phương nghiên cứu trong thời 
gian tới. 

375.  Đại học Phát triển chăn nuôi lợn thịt của 

hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân 

Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú 

Thọ 

Nguyễn 

Hoàng Long 
Lê Phương  

Nam 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt của hộ gia đình trên địa bàn 

xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đề xuất nhóm giải pháp phù hợp 

376.  Đại học Thực trang tiêu dùng xanh của 

giới trẻ trên địa bàn thị trấn 

Trâu Quỳ,huyện Gia Lâm,TP 

Hà Nội 

Nguyễn 

Quang Dự 
Nguyễn Thị 

Hải Ninh 
Trên cơ sở nghiên cứu thực trang tiêu dùng xanh của giới trẻ trên địa bàn thị trấn Trâu 

Quỳ,huyện Gia Lâm,TP Hà Nội đề xuất nhóm giải pháp phù hợp. 

377.  Đại học Nghiên cứu hành vi mua sắm 

trực tuyến của người tiêu dùng 

tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

Lê Thị Hà 

Trang 
Hoàng Thị 

Hằng 
Trên cơ sở nghiên cứu, khám phá cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua sắm 

trực tuyến của người tiêu dùng tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tuyến. 

378.  Đại học Ảnh hưởng của COVID-19 đến 

sản xuất và xuất nhập khẩu sản 

Nguyễn Thu 

Hằng 
Lưu Văn 

Duy 
Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sản xuất và xuất nhập khẩu 

sản phẩm gốm sứ của công ty TNHH Nam Khánh, nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường 



phẩm gốm sứ của công ty 

TNHH Nam Khánh 
hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong và sau giai đoạn COVID-

19. 

379.  Đại học Đánh giá thực trạng công tác 

thống kê lĩnh vực Nông lâm 

nghiệp và thủy sản tại Cục 

Thống kê tỉnh Hà Giang 

Lương Thế 

Vinh 
Lưu Văn 

Duy 
Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác thống kê nông nghiệp tại cục Thống kê Hà Giang, 

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê nông 

nghiệp của Cục Thống kê tỉnh Hà Giang trong những năm tới 

380.  Đại học Phát triển sinh kế bền vững cho 

đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn xã Kiên Mộc, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.  

Hoàng Văn 

Tuấn 
Đặng Xuân 

Phi 
Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, nghiên cứu đề xuất một số giải 

pháp cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã  

381.  Đại học Ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19 năm 2021 tới đời sống sinh 
hoạt của người lao động sản 

xuất thiết bị giao thông tại Công 

ty TNHH ACP HƯNG THỊNH, 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

Bùi Quang 

Huy 
Nguyễn 

Mạnh  Hiếu 
Trong nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 20 cán bộ trong Ban, 28 nhà thầu và 

31 người sử dụng thông qua các phiếu điều tra và bảng hỏi được xây dựng sẵn. Các số liệu 
theo biểu mẫu điều tra được tổng hợp lại sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích 

đặc điểm của mẫu nghiên cứu như giới tính, phòng làm việc, chức vụ, số năm công tác.Hồi 

quy tương quan các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại 

Ban ĐT và XD huyện để đưa ra kết luận những yếu tố có tác động chính đến công tác quản 

lý đấu thầu xây lắp tại Ban.Phương pháp khảo cứu tài liệu. Tổng hợp và phân tích các số 

liệu thứ cấp mà Ban cung cấp để đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại 

Ban trong giai đoạn 2019 – 2021. 

382.  Đại học Thực trạng thu gom và xử lý rác 

thải rắn sinh hoạt của các hộ dân 

trên địa bàn phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Viết 

Hải 
Giang 

Hương 
Về thực trạng rác thải rắn sinh hoạt (RTRSH) và lượng rác thải rắn sinh hoạt (RTRSH) trên 

địa bàn phường Đức Giang: rác thải trên địa bàn xã phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau 

nhưng chủ yếu rác thải phát sinh từ hộ dân, chợ, cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Thành 

phần của rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chủ yếu là rác hữu cơ chiếm 59,15% như rau củ 

quả, thức ăn thừa, … tổng lượng rác thải rắn phát sinh của địa phương trong một ngày là 22 
tấn. Thu gom rác thải sinh hoat (RTSH) được thực hiện thông qua các tổ vệ sinh môi trường 

(VSMT) trong từng thôn. Hoạt động thu gom được diễn ra thường xuyên theo quy định là 2 

lần/ngày. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt 

(RTRSH) là các vấn đề về kinh phí, về các trang thiết bị phục vụ cho việc thu gom và vận 

chuyển, về mức lương trả cho công nhân, thái độ người dân... 
* KHOA NÔNG HỌC 

1. Trình độ đại học 

TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung 

1 Đại học 

Đặc điểm hình thái, 

sinh học, phân tử 

và phòng chống 

Quách Thị 

Quy 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

. Kết luận 

Qua thời gian thực hiện đề tài: “NGHIÊN CỨU BỆNH HÉO VÀNG 

CHUỐI 

(Fusarium oxysporum f.sp. cubense) TẠI HOÀ BÌNH VÀ MỘT SỐ TỈNH 



bệnh thán thư và 

đốm lá hại na 

PHÍA 

BẮC”, chúng tôi rút ra nhận xét và kết luận như sau: 

1. Bệnh héo vàng chuối do nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense gây ra 

thiệt 

hại đáng kể ở các khu vực trồng chuối. Bệnh có triệu chứng: lá héo vàng, 

nứt thân 

giả, tắc mạch dẫn, gây chết cây, không ra quả hoặc có ra quả nhưng không 

có giá trị 

thương phẩm, ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng, kinh tế tại các 

vùng trồng 

chuối. 

2. Kết quả điều tra đồng ruộng tại Hoà Bình và các tỉnh phía bắc cho thấy, 

chuối 

phần lớn bị bệnh hại do nấm với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Chuối bị 

nhiễm bệnh 

héo vàng ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng. Tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất ở 

giai đoạn 

cây con đến khi cây trổ buồng. tỷ lệ bệnh giảm dần ở giai đoạn chuối sinh 

sản. 

3. Các mẫu nấm bệnh được phân tích trên môi trường cơm trắng đều cho 

kết 

quả là nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense thuộc chủng 1 hoặc 2. 

4. Nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense có khả năng phát triển trên cả 4 

môi 

trường nhân tạo là WA, V8, PDA,CLA. Trong đó, nấm phát triển nhanh 

nhất trên 

môi trường PDA với 7 ngày kín đĩa petri (90mm) và phát triển chậm nhất 

trên môi 

trường WA với 9 ngày mọc kín đĩa petri (90mm). Trên môi trường CLA 

nấm phát 

triển bào tử nhanh nhất. 

5. Kết quả nghiên cứu hình thái nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense 

trên 



môi trường PDA cho thấy nấm gây bệnh héo vàng chuối có sợi nấm màu 

trắng, mọc 

dày, tản nấm màu hồng đến tím. Sau 3 ngày nuôi cấy nấm bắt đầu hình 

thành bào tử50 

nhỏ hình thận. Sau 6 ngày nuôi cấy hình thành bào tử lớn hình lưỡi liềm có 

3-5 vách 

ngăn. Sau 3 tuần nuôi cấy hình thành bào tử hậu hình tròn, vách dày. 

6. Nhiệt độ thích hợp nhất cho nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense sinh 

trưởng và phát triển là 25-30oC 

7. Kết quả lây bệnh nhân tạo bằng phương pháp nhúng rễ cho thấy cây lây 

nhiễm 

chỉ sau 10 ngày đã có những triệu chứng cụ thể. Như vậy, từ kết quả cho 

thấy tỷ lệ 

nhiễm bệnh cao nhất sẽ ở giai đoạn cây con. 

8. Thử nghiệm khả năng đối kháng của nấm Trichoderma asperellum đối 

với 

nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense cho thấy nếu nấm Trichoderma 

asperellum 

cho khả năng ức chế nấm gây bệnh. 

2 Đại học 

Morphological, 

biological, 

molecular 

characterization 

and biological 

control of 

Phytophthora 

causing root rot 

disease of some 

fruit trees 

Lưu Thị Vân 
TS. Nguyễn 

Đức Huy 

"1. Pythium species is considered a threat to crop production in general and 

citrus trees in particular. 

2. Collected 21 disease samples on the orchard in the Ha Giang, Ha Noi, 

and Bac Giang provinces, which were initially identified as Pythiym 

cucurbitacearum. Results of artificial inoculation under greenhouse 

conditions showed that Pythiym cucurbitacearum is the cause of citrus root 

rot disease. 

3. Among six mediums: PDA, V8, V8-, SCDA, CDA, and PA, Pythiym 

cucurbitacearum proliferate on SCDA, V8, and PDA. 

4. When Pythiym cucurbitacearum are stimulated to form sporangia in 

sterile water reservoir lakes, V8 media is favorable culture media.  

5. Among five different kinds of liquid cultures: sterile water, sterile 10% 

soil solution, 10% soil solution, sterile rainwater, rainwater,  Pythiym 

cucurbitacearum stimulated to form sporangia  at sterile 10% soil solution 



is best than other liquid.  

6. The Pythiym cucurbitacearum induced brown necrotic lesions on Lime 

fruits, Orange fruits, and Pomelo fruits. In there, Tangerine fruits were the 

most virulent while lime fruits were the least virulent. Necrotic lesions 

depend on the pH of fruit juice and the morphology of fruits. 

7. The Pythiym cucurbitacearum induced root rot lesion on germinating 

pomelo seeds. And the attack on wounded detached leaves, the color 

became dark brown. 

8. The antagonistic microorganisms: Bacillus velezensis, Bacillus sp. 

CLNA, Bacillus sp. TN1-KL1, Bacillus sp. D1, Bacillus sp. YB12, Bacillus 

sp. YB9, Trichoderma asperellum are capable of inhibiting Pythiym 

cucurbitacearum. However, the antagonistic efficacy of Trichoderma 

asperellum is only medium level. And remain antagonistic microorganisms 

is weak level.  

" 

3 Đại học 

Field survey of 

cucurbit diseases 

and morphological 

and biological 

characterization of 

the powdery 

mildew fungus of 

cucurbits. 

Nguyễn Thị 

Thư 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Powdery mildew is a common and economically important foliar disease in 

cucurbit production in the world. On cucurbitaceous crops, the disease can 

reduce 

yield by decreasing fruit size, number of fruits, and length of time fruits can 

be 

harvested. Powdery mildew infection can predispose cucurbit plants to 

other 

diseases. Recently, there has been an increases in occurrence and severity 

of this 

disease in Vietnam resulting in heightened concern about cucurbits 

varieties with 

resistance to powdery mildew (PM). In this study, thirty pumpkin 

cultivated lines, 

twenty-four melon lines, thirty wax gourd lines and eleven cucumber lines 

were 

selected in a greenhouse at the Tropical Plant Disease Center for evaluating 

cucurbit powdery mildew (PM) resistance. Plants were inoculated with the 

respective powdery mildew 20 to 30 days after transplanting for cucurbit 



powdery 

mildew reaction using a 0 (no evidence of infection) to 8 (>40% infection 

evidence on leaves of an individual plant) disease severity scale. we 

identified and 

evaluated that all pumpkin lines were susceptible to PM with the highest 

severity 

level of 8. There was a single strain of melon species, DL-4, that was 

resistant, 

showing no evidence of infection during infection and evaluation. The 

infection 

test revealed that the wax gourd group is highly resistant PM, with an 

average 

disease scale ranging from 0.2 to 6.56. BX-11, BX-26 and BX-30 exhibited 

good 

potential resistance lines. Four cucumber lines (DC-5, DC-6, DC-7, and 

DC-11) 

had medium resistance to P.xanthii. In addition, we used molecular analysis 

by 

PCR reaction to evaluate resistance gene on above lines but no adequate 

resistance 

gene. 

4 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

héo rũ gốc mốc 

trắng (Sclerotium 

rolfsii Sacc.) hại 

một số cây trồng 

cạn vùng Hà Nội 

Hà Thị Vẻ 
PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu bệnh HRGMT do nấm 

Sclrotium rolfsii Sacc. gây ra tại vùng Hà Nội và biện pháp sinh học phòng 

trừ 

bệnh. Bệnh héo rũ gốc mốc trắng phát sinh gây hại ở hầu hết các giai đoạn 

sinh 

trưởng của cây trồng, đặc biệt là ở giai đoạn phân cành, ra hoa, hình thành 

củ, 

quả và khi gặp điều kiện nóng ẩm. Phân lập các Isolate nấm Sclerotium 

rolfsii 

Sacc. từ các mẫu bệnh thu được tại vùng Hà Nội bằng cách cắt nhỏ phần 

mô 

bệnh có các sợi nấm màu trắng xốp đâm tia hoặc từ các hạch nấm màu 



trắng, sau 

đó nuôi dưỡng chúng trên môi trường PGA, sau 1-2 ngày quan sát hình thái 

sợi 

nấm. Sợi nấm S. rolfsii đa bào, phân nhánh ở chỗ phân nhánh có mấu lồi ra, 

sợi 

nấm màu trắng. Nấm phát triển thuận lợi nhất là trên môi trường PGA. Ban 

đầu 

hạch màu trắng, sau chuyển sang màu vàng và cuối cùng là màu nâu. Biện 

pháp 

sinh học phòng trừ bệnh HRGMT sử dụng nấm đối kháng Trichoderma 

viride 

và vi khuẩn đối kháng B. subtilis. Nhiệt độ làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả 

năng 

ức chế của nấm Trichoderma viride và nấm S. rolfsii. Trên môi trường nuôi 

cấy, 

nấm Trichoderma viride phát triển lan lên trên nấm S. rolfsii ở 25°C và 

30°C, 

nhưng ở nhiệt độ 35°C và 37°C thì nấm S. rolfsii phát triển lan lên trên tản 

nấm 

Trichoderma sp. Khảo sát hiệu lực của vi khuẩn B. subtilis với nấm S. 

rolfsii 

trên môi trường nhân tạo cho thấy vi khuẩn B. subtilis có khả năng kìm 

hãm sự 

phát triển của nấm S. rolfsii. Hiệu lực đối kháng của vi khuẩn B. subtilis 

thể hiện 

cao nhất khi nó có mặt trước nấm S. rolfsii, tiếp đến là khi nó có mặt cùng 

và 

thấp nhất khi nấm đối kháng có mặt sau nấm gây bệnh. Sử dụng nấm đối 

kháng 

T. viride phòng trừ bệnh HRGMT trong điều kiện chậu vại, nấm đối kháng 

T. 

viride có khả năng kìm hãm, ức chế sự phát triển, gây hại của bệnh 

HRGMT 



trên cây trồng. Nấm đối kháng T. viride cho HLPT cao nhất khi nó có mặt 

ở 

vùng rễ của cây trồng trước nấm gây bệnh, tiếp đó là khi nó có mặt cùng 

nấm 

gây bệnh và HLPT thấp nhất khi nó có mặt sau nấm gây bệnh. 

5 Đại học 

Nghiên cứu bệnh lở 

cổ rễ (Rhizoctonia 

solani Kühn) hại 

một số cây trồng 

cạn vùng Hà Nội 

Mạc Thị Thu 

Hằng 

PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu bệnh lở cổ rễ do nấm 

Rhizoctonia solani Kühn gây hại một số cây trồng cạn vùng Hà Nội. Phân 

ly 

nuôi cấy các Isolate nấm Rhizoctonia solani Kühn từ các mẫu bệnh thu 

được tại 

vùng bằng cách cắt nhỏ phần mô bệnh có dấu hiệu bệnh, sau đó nuôi dưỡng 

chúng trên môi trường PGA, sau 1-2 ngày quan sát hình thái sợi nấm. 

Ngưỡng 

nhiệt độ thích hợp là 28-31oC. Rhizoctonia solani Kühn là loài nấm đa 

thực, bán 

hoại sinh, tản nấm phát triển ban đầu có màu trắng đục, về sau chuyển sang 

màu 

nâu sẫm. Sợi nấm có đặc điểm mọc rất mịn ép sát bề mặt môi trường nuôi 

cấy, 

sợi nấm đa bào phân nhánh nhiều, ở chỗ phân nhánh sợi nấm hơi thắt lại, 

sát đó 

có vách ngăn, phân nhánh gần như vuông góc. Hạch nấm khi còn non có 

màu 

trắng, khi già có mầu nâu, thô. Biện pháp sinh học phòng trừ bệnh lở cổ rễ 

sử 

dụng nấm đối kháng Trichoderma sp. và vi khuẩn đối kháng Bacillus 

subtilis để 

kìm hãm sự phát triển của nấm R.solani. Vi khuẩn đối kháng Bacillus 

subtilis có 

nhiệt độ và pH tối ưu trong môi trường invitro được xác định là 40 oC. 

Nấm đối 

kháng Trichoderma sp. phát triển mạnh ở nhiệt độ là 25-30oC. Trong điều 

kiệu 



chậu vại, nấm đối kháng Trichoderma sp. có khả năng kìm hãm, ức chế 

phát 

triển, gây hại của bệnh lở cổ rễ trên cây trồng 

6 Đại học 

Nghiên cứu sử 

dụng vi sinh vật đố 

kháng phòng trừ 

nấm Rhizoctonia 

solani gây ra bệnh 

lở cổ rễ hại một số 

cây trồng cạn 

Phạm Thị Lệ 
PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu sử dụng vi sinh vâṭ đối kháng 

phòng trừ nấm Rhizoctonia solani gây ra bệnh lở cổ rễ hại một số cây trồng 

cạn. 

Bệnh lở cổ rễ phát sinh gây hại trên nhiều loài cây trồng khác nhau thuộc 

họ cà, 

học đâụ, họ bầu bí,v.v như cà chua, đâụ tương, dưa chuột, đâụ đũa, lạc... 

Kết quả 

điều tra bệnh lở cổ rễ trên các loài cây trồng vùng Hà Nội và phụ câṇ năm 

2020 – 

2021 cho thấy bệnh phát sinh phát triển và gây hại trên các cây ký chủ là 

khác 

nhau và tỷ lệ bệnh cao nhất trên cây cải cúc (4,08%), cải canh (6,13%), cải 

ngọt 

(5,73%), đâụ đen (14.93%) đâụ tương (14,13%), mùng tơi (4,13%) và đâụ 

cove 

(16,40%). Những kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, tính gây 

bệnh 

của các mẫu phân lâp̣ (isolates) nấm gây bệnh lở cổ rễ cho thấy nấm gây 

bệnh có 

phạm vi ký chủ rộng. Khảo sát hiệu lực đối kháng (HLĐK) của nấm 

Trichodema 

viride, vi khuẩn đối kháng Bacillus subtilis với các isolates nấm gây bệnh 

lở cổ rễ 

trên môi trường nhân tạo, kết quả thí nghiệm cho thấy HLĐK với các 

isolates nấm 

gây bệnh lở cổ rễ cao. Khảo sát khả năng phòng trừ bệnh lở cổ rễ trong 

điều kiện 

châụ vại cho thấy hiệu lực phòng trừ của chế phẩm sinh học nấm đối kháng 

Trichodema viride với bệnh lở cổ rễ trên cây đâụ xanh đạt 85% và đâụ cove 



là 

83,33%. 

7 Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng sử dụng vi 

sinh vật đối kháng 

phòng trừ nấm 

Sclerotium rolfsii 

Sacc. gây bệnh héo 

rũ gốc mốc trắng 

hại một số cây 

trồng cạn 

Nguyễn Thị 

Nhàn 

PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

Bệnh héo rũ gốc mốc trắng do nấm Sclerotium rolfsii gây ra  là một bệnh 

nguy hiểm trên một số cây trồng cạn họ cà (cà chua  khoai tây …) họ đậu 

đỗ (lạc, 

đậu xanh  đậu đen  đậu cove …). Để hạn chế bệnh hại, cần áp dụng một hệ 

thống quản lý tổng hợp bao gồm thuốc hóa học, sử dụng các tác nhân 

phòng trừ 

sinh học và sử dụng biện pháp canh tác. Những năm gần đây  việc sử dụng 

các 

tác nhân phòng trừ sinh học đang đƣợc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng 

phòng trừ bệnh hại trên nhiều loại cây trồng. Trong nghiên cứu này  chúng 

tôi 

tiến hành điều tra đánh giá tình hình bệnh héo rũ gốc mốc trắng gây hại trên 

một 

số cây trồng cạn. Thu thập các mẫu cây lạc  đậu xanh  đậu cove  cà chua … 

bị 

bệnh héo rũ gốc mốc trắng. Phân ly nuôi cấy, nghiên cứu một số đặc điểm 

hình 

thái  đặc tính sinh học của các isolate nấm Sclerotium rolfsii. Đánh giá tính 

gây 

bệnh của từng Isolate phân ly nuôi cấy đƣợc. Nghiên cứu hiệu lực đối 

kháng của 

nấm đối kháng T. viride và vi khuẩn đối kháng B. subtilis với các isolate 

nấm S. 

rolfsii trên môi trƣờng nhân tạo. Nghiên cứu hiệu lực phòng trừ của nấm 

đối 

kháng T. viride phòng trừ bệnh héo rũ gốc mốc trắng hại một số cây trồng 

trong 

điều kiện chậu vại. Hiệu quả kháng nấm và hạn chế bệnh hại của vi sinh vật 

đối 

kháng (nấm Trichoderma viride và vi khuẩn Bacillus subtilis) đƣợc thực 

hiện 



trong điều kiện in vitro và trong điều kiện nhà lƣới. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, 

trên môi trƣờng nhân tạo (PGA) vi sinh vật đối kháng hạn chế nấm S. 

rolfsii 

hiệu quả nhất. Trong điều kiện nhà lƣới, nấm đối kháng T. viride hạn chế 

tỷ lệ 

bệnh, tỷ lệ chết đối với bệnh héo rũ gốc mốc trắng trên cây đậu cove  đậu 

xanh, 

đậu đen 

8 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

đốm lá nhỏ 

(Bipolaris maydis) 

hại ngô vùng Hà 

Nội 

Lê Thanh 

Huyền 

PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

Qua thời gian thực hiện đề tài: “Nghiên cứu bệnh đốm lá nhỏ (Bipolaris 

maydis) hại ngô vùng Hà Nội vụ Xuân hè năm 2021”, tôi rút ra một số kết 

luận sau: 

1. Điều tra xác định thành phần bệnh nấm hại trên các giống ngô trong vụ 

xuân hè năm 2021 vùng Hà Nội gồm 6 loại bệnh: đốm lá nhỏ (Bipolaris 

maydis), đốm lá lớn (Exserohilum turcicum), thán thư ngô (Colletotrichum 

grammicola), khô vằn ngô (Rhizoctonia solani), gỉ sắt ngô (Puccinia 

maydis), ung thư ngô (Ustilago maydis). Trong đó, các bệnh đốm lá nhỏ, 

thán thư ngô và gỉ sắt ngô là những bệnh nấm chính phát sinh gây hại phổ 

biến nhất trên các giống ngô được điều tra. 

2. Điều tra diễn biến bệnh đốm lá nhỏ trên các giống ngô HN88, NK4300 

được gieo trông vụ xuân hè năm 2021 vùng ngoại thành Hà Nội. Trong đó, 

giống ngô HN88 tại xã Cổ Bi có mức độ nhiễm bệnh đốm lá nhỏ nặng nhất 

với tỉ lệ bệnh là 24,68% và chỉ số bệnh là 13,43%, theo sau đó là xã Lệ Chi 

với tỉ lệ bệnh là 17,36% và chỉ số bệnh là 8,05%. Nhiễm nhẹ là giống 

NK4300 tại xã Kim Sơn với tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh lần lượt là 9,66% và 

4,42%. 

3. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tính sinh học, tính gây bệnh của loài nấm 

Bipolaris maydis, tôi nhận thấy các isolate nấm Bipolaris maydis đều có 

một số đặc điểm hình thái, màu sắc tản nấm, sợi nấm, cành bào tử phân 

sinh và bào tử phân sinh chung như sau: tản nấm màu xám đến xám đen, 

sợi nấm bông xốp mọc lan sát bề mặt môi trường; sợi nấm đa bào phân 

nhánh màu nâu vàng; cành bào tử phân sinh đa bào, bào tử phân sinh hơi 

cong, có từ 3 – 11 vách ngăn, màu nâu vàng.  



4. Khảo sát tính gây bệnh của nấm Bipolaris maydis trên một số giống ngô 

trong điều kiện chậu vại, tôi nhận thấy các isolate nấm khác nhau thì có 

tính gây bệnh khác nhau. Tính gây bệnh của isolate B.ma-HN88-CB (PL: 

10/3) trên giống ngô HN88 có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất đạt 80%, trên 

giống NK430 đạt 53.33%. Isolate B.ma-HN88-PT (PL: 30/1) lây trên giống 

HN88 có tỉ lệ nhiễm bệnh thấp nhất với 73,33%, trên giống NK4300 có tỉ 

lệ phát bệnh thấp hơn là 60%. 

5. Khảo sát hiệu lực ức chế của các isolate nấm Trichoderma viride với các 

isolate nấm gây bệnh Bipolaris maydis trên môi trường PGA tôi nhận thấy 

tất cả 4 isolate nấm T. viride đều có khả năng ức chế sự sinh trưởng của tản 

nấm B. maydis gây bệnh đốm lá nhỏ trên ngô. Hiệu lực ức chế của các 

isolate nấm T. viride đạt cao nhất khi nấm T. viride có mặt trước trên môi 

trường PGA, còn khi nấm T. viride có mặt đồng thời hoặc sau 24h so với 

nấm gây bệnh B. maydis thì hiệu lực ức chế gỉảm đi rõ rệt. Trong số 4 

isolate nấm T. viride được sử dụng trong thí nghiệm thì hiệu lực ức chế của 

isolate nấm TV-1 là cao nhất đạt 72,45% ở thí nghiệm với isolate nấm gây 

bệnh B.ma-NK4300-KS (PL: 22/2) khi cấy nấm TV-1 trước 24h sau 3 

ngày. Sau đó lần lượn đến các isolate TV-G hiệu lực ức chế với isolate nấm 

gây bệnh B.ma-NK4300-ĐX (PL: 10/4) đạt 71,14%, tiếp theo là isolate 

TV-2 hiệu lực ức chế với isolate nấm gây bệnh B.ma-HN88-LB (PL: 12/3) 

đạt 70,87% và hiệu lực ức chế với nấm gây bệnh thấp nhất là isolate TV-3 

với hiệu lực ức chế là 60% ở isolate nấm gây bệnh B.ma-HN88-LC (PL: 

10/3)   

5. Khảo sát hiệu lực ức chế của các isolate vi khuẩn đối kháng Bacillus 

subtilis với các isolate nấm gây bệnh đốm lá nhỏ hại ngô Bipolaris maydis 

trên môi trường PGA cho thấy cả 4 isolate vi khuẩn đối kháng Bacillus 

subtilis đều có khả năng ức chế sự sinh trưởng của nấm B. maydis rất cao. 

Hiệu lực ức chế của các isolate vi khuẩn Bacillus subtilis đạt cao nhất khi 

các isolate vi khuẩn Bacillus subtilis được cấy trước nấm gây bệnh B. 

maydis 24h. Khi vi khuẩn Bacillus subtilis có mặt cùng hoặc sau khi cấy 

nấm gây bệnh B. maydis 24h thì hiệu lực ức chế giảm đi rõ rệt. Trong 4 

isolate vi khuẩn đối kháng Bacillus subtilis được sử dụng trong thí nghiệm 

thì isolate vi khuẩn HT-7 đạt hiệu lực ức chế cao nhất với 83,20% ở thí 



nghiệm với isolate nấm bệnh B.ma-HN88-LB (PL: 12/3) với công thức cấy 

vi khuẩn trước 24h trong 5 ngày thí nghiệm, tiếp đến isolate BS-G với hiệu 

lực ức chế là 82,69% ở thí nghiệm với isolate nấm gây bệnh B.ma-HN88-

PT (PL: 30/1), tiếp theo là isolate BS-C với hiệu lực ức chế đạt 79,97% ở 

thí nghiệm với isolate nấm gây bệnh B.ma-HN88-LC (PL: 10/3). Hiệu lực 

đối kháng thấp nhất là isolate BS-O với hiệu lực ức chế đạt 73,95% ở thí 

nghiệm với isolate nấm gây bệnh B.ma-HN88-CB (PL: 10/3) 

9 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

đốm lá 

lớn(Exserohilum 

turcicum) hại ngô 

vùng Hà Nội 

Phạm Tú 

Anh 

PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 
  

10 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

héo rũ gốc mốc 

trắng (Sclerotium 

rolfsii) hại cà chua 

tại Hà Nội và vùng 

phụ cận 

Võ Thị Trang 
TS. Trần 

Nguyễn Hà 
  

11 Đại học 

Nghiên cứu bệnh lở 

cổ rễ cà chua 

(Rhizoctonia solani 

Kühn) vùng Hà 

Nội và vùng phụ 

cận 

Hồ Hải Đạt 
TS. Trần 

Nguyễn Hà 

Mục tiêu của nghiên cứu là điều tra, xác định thành phần. mức độ phổ biến 

của nấm Rhizoctonia solani và các biện pháp phòng trừ. Điều tra xác định 

mức độ 

phổ biến của bệnh lở cổ rễ hại các cây trồng cạn tại Hà Nội và vùng phụ 

cận. Điều 

tra diễn biến bệnh lở cổ rễ, đánh giá sự phát sinh phát triển của bệnh từ giai 

đoạn 

cây con đến khi cây ra hoa. Thu thập, phân ly, nuôi cấy được 6 Isolate nấm 

Rhizoctonia solani trên môi trường nhận tạo từ các mẫu bệnh lở cổ rễ có 

triệu 

chứng điển hình thu thập được trong quá trình điều tra ở các vùng trồng 

chính trên 

địa bàn Hà Nội và vùng phụ cận. Nấm Rhizoctonia solani có đặc điểm sợi 

nấm đa 

bào, phân nhiều nhánh, ở chỗ phân nhánh sợi nấm hơi thắt lại, sát đó có 



vách ngăn 

phân nhánh gần như vuông góc. Khi sợi nấm còn non thường không có 

màu nhưng 

khi già có màu nâu đậm. 

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực ức chế của nấm đối kháng Trichoderma 

viride 

và vi khuẩn đối kháng Bacilllus subtilis với 6 Isolate nấm Rhizoctonia 

solani thu 

thập được trên môi trường nhân tạo. Hiệu lực ức chế của nấm đối kháng 

Trichoderma viride trên môi trường PGA khi có mặt nấm đối kháng trước 

trên bề 

mặt môi trường, giao động trong khoảng 61,5% đến 70,75%. Hiệu lực ức 

chế của 

vi khuẩn đối kháng Bacilllus subtilis đạt cao nhất khi có mặt vi khuẩn đối 

kháng 

trước trên bề mặt môi trường, giao động trong khoảng 66,67% đến 74,8%. 

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực phòng trừ của nấm đối kháng Trichoderma 

viride với 6 Isolate nấm Rhizoctonia solani thu thập được trong điều kiện 

chậu vại. 

Kết quả đạt cao nhất khi ta ngâm hạt giống trước với dung dịch nấm đối 

kháng rồi 

đem gieo khi cây ra 2 lá mầm thì xử lý với dung dịch nấm Rhizoctonia 

solani hiệu 

quả giao động trong khoảng 65,52% đến 72,22%. 

12 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

đốm vòng 

Alternaria solani 

hại cà chua 2021 

tại Hà Nội và vùng 

phụ cận 

Vi Thị Trà 

My 

TS. Trần 

Nguyễn Hà 

Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra, xác định thành phần, mức độ 

phổ biến của bệnh nấm hại cà chua và nghiên cứu bệnh đốm vòng hại cà 

chua 

tại Hà Nội vùng phụ cân năm 2021 và biện pháp sinh học phòng trừ bệnh. 

Điều tra xác định thành phần và mức độ phổ biến của bệnh nấm hại cà 

chua tại Hà Nội vùng phụ cân gồm 3 loại bệnh. Điều tra diễn biến bệnh 

đốm 

vòng trên một số giống cà chua, đánh giá sự phát sinh gây hại của bệnh từ 

giai 



đoạn cây cà chua ra hoa đến trước thu hoạch, đặc biệt từ giai đoạn quả chín 

vàng 

trở đi. Phân lập được 3 Isolate nấm Alternaria solani và 6 Isolate nấm 

Corynespora cassiicola trên môi trường nhân tạo từ các mẫu bệnh đốm 

vòng có 

triệu chứng điển hình trong quá trình điều tra thu thập được ở các ruộng 

trồng cà 

chua tại Hà Nội và vùng phụ cận. 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc tính sinh học của nấm A.solani và 

C.cassiicola. Nghiên cứu đánh giá tính gây bệnh của các Isolate nấm 

A.solani và 

C.cassiicola trên 3 giống cà chua lây nhiễm bằng quả tươi trong điều kiện 

phòng 

thí nghiệm cho thấy các Isolate nấm khác nhau có tỷ lệ nhiễm bệnh và thời 

kỳ 

tiềm dục của bệnh cũng khác nhau, dao động từ 2 - 4 ngày. 

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực ức chế của nấm đối kháng Trichoderma 

viride và vi khuẩn đối kháng Bacillus subtilis với các Isolate nấm A.solani 

và 

C.cassiicola trên môi trường nhân tạo. Kết quả thí nghiệm cho thấy nấm đối 

kháng T.viride và vi khuẩn đối kháng B.subtilis đều có khả năng chiếm 

chỗ, 

cạnh tranh dinh dưỡng, kìm hãm và ức chế sự phát triển của nấm A.solani 

và 

C.cassiicola. Hiệu lực đối kháng thể hiện cao nhất khi nấm đối kháng 

T.viride 

và vi khuẩn đối kháng B.subtilis có mặt trước nấm A.solani và C.cassiicola 

và 

hiệu lực đối kháng giảm dần khi nấm T.viride hoặc vi khuẩn đối kháng 

B.subtilis 

có mặt cùng và có mặt sau nấm gây bệnh trên môi trường. 

13 Đại học 
Nghiên cứu bệnh 

thán thư ớt tại khu 

Nguyễn Thị 

Thái Bình 

TS. Trần 

Nguyễn Hà 

Mục tiêu của nghiên cứu là điều tra, xác định thành phần, mức độ phổ 

biến của bệnh hại ớt và nghiên cứu bệnhh thán thư hại ớt do nấm 



vực Hà Nội và 

vùng phụ cận 

Colletotrichum gloeosporioides gây ra tại khu vực Hà Nội và vùng phụ cận 

năm 

2021 và biện pháp sinh học trong việc phòng trừ bệnh. 

Điều tra xác định thành phần và mức độ phổ biến của bệnh hại ớt khu vực 

Hà Nội và vùng phụ cận gồm 4 loại bệnh. Điều tra diễn biến bệnh thán thư 

hại 

trên một số giống ớt, đánh giá sự phát sinh phát triển gây hại của bệnh từ 

giai 

đoạn cây con đến khi giai đoạn quả chín được thu hoạch, đặc biệt từ giai 

đoạn 

quả xanh trở đi. Phân lập được 7 Isolate nấm Colletotrichum 

gloeosporioides 

trên môi trường nhân tạo từ các mẫu bệnh thán thư có triệu chứng điển hình 

trong quá trình điều tra thu thập mẫu bệnh ở các vùng trồng ớt ở khu vực 

Hà Nội 

và vùng phụ cận. 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc tính sinh học của nấm Colletotrichum 

gloeosporioides. Nghiên cứu đánh giá tính gây bệnh của các Isolate nấm 

Colletotrichum gloeosporioides trên 2 giống ớt khi lây nhiễm nhân tạo cho 

thấy 

các Isolate nấm khác nhau có tỷ lệ nhiễm bệnh và thời kỳ tiềm dục của 

bệnh 

cũng khác nhau, dao động từ 2 - 7 ngày. 

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực ức chế của nấm đối kháng Trichoderma 

viride (TV-G) và vi khuẩn đối kháng Bacillus subtilis (BS-G) với các 

Isolate 

nấm Colletotrichum gloeosporioides trên môi trường nhân tạo. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy nấm đối kháng Trichoderma viride và vi khuẩn đối kháng 

Bacillus subtilis đều có khả năng chiếm chỗ, cạnh tranh dinh dưỡng, kìm 

hãm và 

ức chế sự phát triển của nấm Colletotrichum gloeosporioides. Hiệu lực đối 

kháng thể hiện cao nhất khi nấm đối kháng T.viride và vi khuẩn đối kháng 

B.subtilis có mặt trước nấm Colletotrichum gloeosporioides và hiệu lực đối 



kháng giảm dần khi nấm T.viride hoặc vi khuẩn đối kháng B.subtilis có 

mặt 

cùng và có mặt sau nấm gây bệnh trên môi trường. 

14 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

thán thư hại cà 

chua 

(Colletotrichum 

phomoides) vùng 

Hà Nội và vùng 

phụ cận 

Lường Thị 

Hoa 

TS. Trần 

Nguyễn Hà 

Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra, xác định thành phần, mức độ phổ 

biến của nấm Collectotrichum phomoides và biện pháp phòng trừ. Điều tra 

xác 

định thành phần và mức độ phổ biến của bệnh thán thư hại cà chua tại Hà 

Nội và 

vùng phụ cận gồm 4 loại bệnh. Điều tra diễn biến bệnh thán thư trên một số 

giống cà chua, đánh giá sự phát sinh gây hại của bệnh từ giai đoạn quảcà 

chua 

bắt đầu chín đến khi thu hoạch. Thu thập mẫu bệnh, phân li nuôi cấy được 

6 

Isolate nấm Colletotrichum phomoides trên môi trường nhân tạo từ các 

mẫu 

bệnh thán thư có triệu chứng điển hình trong quá trình điều tra thu thập 

được ở 

vùng trồng cà chua tại Hà Nội và vùng phụ cận. Nấm Colletotrichum 

phomoides 

có tản nấm đâm tia dạng tỏa tròn, có màu trắng, sau chuyển dần sang màu 

xám 

đen. Tản nấm C. phomoides có màu trắng, xốp, soawij nấm mảnh mọc sát 

trên 

bề mặt môi trường, bào tử phân sinh đơn bào hình trụ, 2 đầu tù. Nghiên cứu 

đánh giá tính gây bệnh của các isolate nấm Colletotrichum phomoides trên 

2 

giống cà chua trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy các Isolate nấm 

khác 

nhau có tỷ lệ nhiễm bệnh và thời kỳ tiềm dục của bệnh cũng khác nhau, dao 

động từ 2 - 4ngày. 

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực ức chế của nấm đối kháng Trichoderma 

viride và vi khuẩn đối kháng Bacillus subtilis với các Isolate nấm 

Colletotrichum phomoides trên môi trường nhân tạo. Hiệu lực ức chế của 



nấm 

đối kháng T. viride cao nhất khi có mặt trước nấm gây bệnh, hiệu lực ức 

chế dạo 

động từ 53,72% đến 60,33%. Hiệu lực ức chế của vi khuẩn đối kháng B. 

subtilis 

cao nhất khi có mặt trước nấm gây bệnh, hiệu lực ức chế dao động từ 

65,10% 

đến 68,62%. 

15 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

do Potyvirus và 

Begomovirus trên 

một số cây trồng 

cạn 

Trần Thị Thu 

Hà 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

Bệnh héo vàng chuối (Fusarium with) hay còn gọi là bệnh Padama do 

nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) gây ra. Bệnh này gây hại 

hầu 

hết trên khắp các tỉnh ở nước ta và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất 

lượng chuối. Mục đích của nghiên cứu này là xác định chủng nấm 

Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense (Foc) gây bệnh héo vàng chuối tại Hà Nội và phụ 

cận, đánh giá tính gây bệnh của chúng trên giống chuối tiêu hồng và khảo 

sát 

hiệu lực ức chế nấm gây bệnh bằng một số vi sinh vật đối kháng. Trong 

nghiên cứu này, tôi đã tiến hành điều tra, thu thập các mẫu bệnh trên chuối 

và 

đặc biệt là bệnh héo vàng chuối ở một số khu vực ở Hà Nội và các vùng 

phụ 

cận. Đánh giá được tính gây bệnh của nấm trên giống chuối tiêu trong thí 

nghiệm lây nhiễm nhân tạo và xác định được chủng nấm gây bệnh trên 

giống 

chuối tiêu là chủng 4 và trên giống chuối tây là chủng 1 hoặc chủng 2. Qua 

quá trình nghiên cứu đánh giá được liệu lực ức chế của các nấm đối kháng 

Chaetomiun spp. có hiệu lực tương đối tốt lên tới 70%. Các vi khuẩn đối 

kháng có hiệu lực đối kháng tốt hơn là xạ khuẩn. Nghiên cứu này cung cấp 

thêm thông tin khoa học hỗ trợ phòng trừ bệnh héo vàng chuối hiệu quả 

hơn 

16 Đại học 
Nghiên cứu bệnh 

vàng lá thối rễ trên 
Rim Panha . 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

Phòng chống bệnh hại cây trồng đặc biệt là bệnh hại vùng rễ do 

Phytophthora nicotianae. Gây ra hiện này đang là vấn đề đƣợc quan trọng. 



cây (Phytophthora 

sp.) trên một số cây 

trồng 

Và 

biện pháp phòng chống sinh học sử dụng tác nhân kiểm soát sinh học trong 

đó 

có vi sinh vật đối kháng đang đƣợc quan tâm. Trên thế giới, các công bố về 

phòng chống tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ bằng vi sinh vật đối kháng 

còn 

chƣa đƣợc chú trọng vì vậy việc nghiên cứu sàng lọc một số vi sinh vật đối 

kháng phòng chống bệnh vàng lá thối rễ do Phytophthora nicotianae. Là 

cần 

thiết. Với phƣơng pháp nghiên cứu chính bao gồm phân lập tìm ra tác nhân 

gây 

bệnh vàng lá thối rễ, phƣơng pháp sàng lọc chủng vi khuẩn, nghiên cứu 

đặc 

điểm sinh hóa, thử nghiệm khả nặng đối kháng của các chung vi khuẩn và 

nấm 

chaetomium spp phân lập đƣợc với tác nhan gây bệnh Phytophthora 

nicotianae. 

Là nguồn phân lập đƣợc sử dụng nguồn có sẵn. Đã ghi nhận đƣợc một số 

các kết 

quả quan trọng nhƣ đặc điểm hình thái, sinh học nấm Phytophthora 

nicotianae. 

Thu thập đƣợc một số vi khuẩn và nấm có khả năng đối kháng cao với 

Phytophthora nicotianae. Khả năng chịu muối và kháng lại một số kháng 

sinh 

của mẫu vi khuẩn phân lập đối với tác nhân gây bệnh ở mức cao. Nghiên 

cứu 

sàng lọc đƣợc một số vi sinh vật đối kháng là một hƣớng đi mới góp phần 

quan 

trọng phòng trừ sinh học Phytophthora nicotianae. Gây bệnh vàng lá thối rễ 

17 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

héo vàng chuối 

Fusarium 

Lê Thị Hồng 

Anh 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

Bệnh héo vàng chuối (Fusarium with) hay còn gọi là bệnh Padama do 

nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) gây ra. Bệnh này gây hại 

hầu 

hết trên khắp các tỉnh ở nước ta và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất 



oxysporum f. sp. 

cubense ở Hà Nội 

lượng chuối. Mục đích của nghiên cứu này là xác định chủng nấm 

Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense (Foc) gây bệnh héo vàng chuối tại Hà Nội và phụ 

cận, đánh giá tính gây bệnh của chúng trên giống chuối tiêu hồng và khảo 

sát 

hiệu lực ức chế nấm gây bệnh bằng một số vi sinh vật đối kháng. Trong 

nghiên cứu này, tôi đã tiến hành điều tra, thu thập các mẫu bệnh trên chuối 

và 

đặc biệt là bệnh héo vàng chuối ở một số khu vực ở Hà Nội và các vùng 

phụ 

cận. Đánh giá được tính gây bệnh của nấm trên giống chuối tiêu trong thí 

nghiệm lây nhiễm nhân tạo và xác định được chủng nấm gây bệnh trên 

giống 

chuối tiêu là chủng 4 và trên giống chuối tây là chủng 1 hoặc chủng 2. Qua 

quá trình nghiên cứu đánh giá được liệu lực ức chế của các nấm đối kháng 

Chaetomiun spp. có hiệu lực tương đối tốt lên tới 70%. Các vi khuẩn đối 

kháng có hiệu lực đối kháng tốt hơn là xạ khuẩn. Nghiên cứu này cung cấp 

thêm thông tin khoa học hỗ trợ phòng trừ bệnh héo vàng chuối hiệu quả 

hơn 

18 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

vàng lá thối rễ trên 

cây (Phytophthora 

sp.) trên một số cây 

trồng 

Đinh Thanh 

Hải 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

"- Đã thu thập được 10 mẫu bệnh trên bưởi, các mẫu bước đầu được xác 

định là Pythium cucurbitacearum  

- Kết quả lây bệnh nhân tạo trong điều kiện nhà lưới cho thấy Pythium 

cucurbitacearum là nguyên nhân gây bệnh vàng lá thối rễ cây có múi. 

- Trong năm môi trường nuôi cấy khác nhau thì môi trường V8, PDA và 

CA là ba môi trường thuận lợi giúp Pythium cucurbitacearum phát triển 

mạnh nhất. 

- Môi trường kích thích sự hình thành bọc bào tử tốt nhất là môi trường V8.  

- Bọc bào tử hình thành tốt nhất khi được kích sinh bọc với nguồn nước hồ 

và dung dịch đất 10% đã hấp khử trùng 

- Pythium cucurbitacearum phát triển thuận lợi nhất ở khoảng nhiệt độ từ 

20ºC - 30ºC. 

- Hiệu lực ức chế Pythium cucurbitacearum(Đ-H) sau 3 ngày nuôi đạt cao 

nhất ở công thức cấy vi khuẩn B. velezensis, đạt 32.95%. Khả năng đối 



kháng của các vi khuẩn khác thấp hơn. 

- Hiệu lực ức chế Pythium cucurbitacearum (CM10) của vi khuẩn YB9 đạt 

cao nhất với 31.98%. 

- Kết quả so sánh hiệu lực ức chế Pythium cucurbitacearum của bốn mẫu 

nấm đối kháng Chaetomium spp. theo phương pháp đồng nuôi cấy cho thấy 

mẫu CM5 có hiệu lực đối kháng tốt nhất, 41.67% đối với Pythium 

cucurbitacearum (Đ-H) và 56.25% đối với Pythium cucurbitacearum 

(CM10). 

- Hiệu lức ức chế của nấm Trichoderma asperellum đối với Pythium 

cucurbitacearum đều có kết quả tốt. 

" 

19 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

hại vùng rễ một số 

cây trồng họ cà tại 

Hà Nội 

Trần Văn 

Tuyến 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 
  

20 Đại học 
Nghiên cứu bệnh 

hại trên cây ăn quả 

Lê Văn 

Chiến 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

"1. Quan sát, mô tả được triệu chứng bệnh đạo ôn, 

2. Thu thập mẫu bệnh , phân lập các mẫu bệnh và nghiên cứu các đặc điểm 

chính của nấm P.oryzae, 

3. Đánh giá được khả năng phát triển của nấm Pyricularia oryzae qua các 

điều kiện môi trường, nhiệt độ, ánh sáng khác nhau, 

4. Nghiên cức khả năng hình thành bào tử của nấm Pyricularia oryzae 

5. Đánh giá hiệu lực của một số mẫu Chaetomium đối với nấm Pyricularia 

oryzae 

6. Đánh giá hiệu lực của một số mẫu Bacillus đối với nấm Pyricularia 

oryzae 

7. Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc Filia® 525 SE đối với nấm Pyricularia 

oryzae 

8. Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc Bankan 600 WP đối với nấm 

Pyricularia oryzae 

" 

21 Đại học 
Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học và 

Nguyễn 

Mạnh Tuyền 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Tên khóa luận: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ CHẨN 

ĐOÁN POTYVIRUS GÂY BỆNH CHANH LEO.” 

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. HÀ VIẾT CƯỜNG 



chuẩn đoán virus 

gây bệnh chanh leo 

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Tuyền 

Lớp: K62BVTVA Khóa: 62 

Mục đích của đề tài: Xác định đặc điểm sinh học, đặc biệt là tính gây bệnh 

của các potyvirus chính hại chanh leo; Đánh giá được khả năng chuẩn đoán 

các 

potyvirus chính hại chanh leo bằng các kỹ thuật dựa trên kháng thể và RT-

PCR 

Phương pháp nghiên cứu: 

1. Phương pháp lây nhiễm nhân tạo bằng tiếp xúc cơ học. 

2. Phương pháp lây nhiễm nhân tạo virus bằng rệp theo kiểu không bền 

vững. 

3. Phương pháp RT-PCR two steps phát hiện potyvirus. 

4. Kỹ thuật điện di sản phẩm PCR trên gel Agarose 1%. 

5. Kỹ thuật ELISA. 

Kết quả nghiên cứu: 

1. Đặc điểm sinh học của PaMoV gồm: Tạo vết bệnh cục bộ trên cây rau 

muối đỏ và không nhiễm trên cây rau muối trắng; không nhiễm trên thuốc 

lá 

K326 và thuốc lá cảnh; nhiễm dễ dàng trên cây Lạc tiên; không nhiễm trên 

cà 

chua, đậu cove, đậu đũa, đậu Hà Lan, dưa chuột và Hoắc hương; không 

truyền 

được qua rệp đậu. 

2. Đặc điểm sinh học của TelMV gồm: Tạo vết bệnh cục bộ trên cây rau 

muối đỏ và không nhiễm trên cây rau muối trắng; nhiễm nhưng không tạo 

triệuix 

22 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái và 

sinh học của tuyến 

trùng meloidogyne 

graminicola hại lúa 

Trần Thị 

Thanh 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học và biện pháp phòng 

trừ của 

tuyến trùng Meloidogyne graminicola hại lúa”. 

Mục đích: 

· Thu thập nguồn tuyến trùng hại lúa tại 3 địa điểm Thái Bình, Quảng Bình 

và 

Phúc Thọ- Hà Nội, Thái Bình vụ xuân năm 2021. 



· Sử dụng phương pháp PCR để xác định loài tuyến trùng thu thập được tại 

Quảng 

Bình và Phúc Thọ - Hà Nội. 

· Mô tả được đặc điểm hình thái các pha tuyến trùng Meloidogyne 

graminicola và 

mẫu tuyến trùng Quảng Bình và Phúc Thọ - Hà Nội. 

· Xác định được vòng đời của tuyến trùng M. graminicola (được xác định 

và duy 

trì trước tại TTNCBC). 

· Đánh giá tính gây bệnh của tuyến trùng M. graminicola (được xác định và 

duy trì 

trước tại TTNCBC). 

· Đánh giá tác dụng của thuốc hóa học trong việc phòng trừ tuyến trùng M. 

graminicola hại lúa. 

Phương pháp nghiên cứu: 

· Thu thập tuyến trùng ngoài đồng ruộng và giữ nguồn tuyến trùng trong 

điều kiện 

nhà kính. 

· Đo kích thước hình thái tuyến trùng nốt sưng và theo dõi vòng đời tuyến 

trùng 

· Đánh giá tính gây bệnh của tuyến trùng nốt sưng gây hại trên một số cây 

trồng 

của Việt Nam. 

· Phương pháp nhuộm – giải nhuộm để quan sát hình thái tuyến trùng 

· Phương pháp sinh học phân tử để đánh nhanh các loài. 

Kết quả nghiên cứu: 

1. Chúng tôi đã thu thập và phân lập được các mẫu tuyến trùng tại Phúc 

Thọ - Hà 

Nội và tại Quảng Bình vụ xuân năm 2021. 

2. Danh tính loài của các mẫu này đã được xác định dựa trên đặc điểm hình 

thái 

và PCR dùng các mồi đặc hiệu. Kết quả xác định cho thấy loài tuyến trùng 

gây bệnh là 



M. graminicola.xi 

3. Nghiên cứu đặc điểm hình thái 3 mẫu M. graminicola gồm Phúc Thọ - 

Hà Nội, 

Quảng Bình và mẫu đối chứng (được xác định và duy trì trước tại 

TTNCBC) cho thấy 

các mẫu này có số đo hình thái khác nhau, có thể M. graminicola phụ thuộc 

vào đặc điểm 

sinh thái của vùng phân lập. 

4. Dựa trên mẫu M. graminicola đối chứng, đặc điểm sinh học của loài này 

tại 

Việt Nam đã được xác định gồm: vòng đời từ 24-26 ngày, trong đó tuyến 

trùng tuổi 2 

từ 1-7 ngày, giai đoạn tuyến trùng tuổi 3 từ 8 – 11 ngày, giai đoạn tuyến 

trùng tuổi 4 từ 

ngày 12 – 16 ngày. Sau 23 ngày tuyến trùng trưởng thành đực và 24 ngày 

tuyến trùng 

cái xuất hiện. 

5. Dựa trên mẫu M. graminicola đối chứng, tính gây bệnh của loài này tại 

Việt Nam 

đã được xác định bằng lây nhiễm nhân tạo. Kết quả lây nhiễm cho thấy: 

+ M. graminicola có thể gây bệnh trên một số cây thuộc họ Cà: gồm có 

thuốc lá 

K326 và thuốc lá cảnh Nicotiana Benthamiana, cà chua Va700, cà chua 

Hồng Loan, cà 

chua MoneyMarker, không có khả năng gây bệnh trên cà pháo và ớt. 

+ M. graminicola có thể gây bệnh trên một số cây họ Đậu: gồm đậu tương, 

đậu 

Cove PN, đậu đũa YL, đậu xanh, không có khả năng gây bệnh giống Lạc. 

+ M. graminicola có thể gây bệnh mạnh trên một số giống lúa: bao gồm 

IR64, R26, 

R4, và một số giống T10, BC15, Bắc Thơm, gây bệnh yếu trên giống lúa 

Nếp. 

+ M. graminicola có thể gây bệnh mạnh trên một số cây một lá mầm bao 



gồm 

hành, tỏi, cỏ lồng vực, cỏ chác lác và gây bệnh kém vào giống ngô MX10. 

6. Cả 3 loại thuốc hóa học gồm Marshal, Sutin, Movento đều có tác dụng 

tiêu 

diệt tuyến trùng tuổi 2. Với điều kiện Invitro thì Marshal có tác dụng tốt 

nhất trong 

điều kiện Invivo, còn thuốc Movento lại có tác dụng mạnh nhất trong điều 

kiện Invivo. 

Đóng góp mới: 

· Thu thập được mẫu tuyến trùng M. graminicola tại Quảng Bình và Phúc 

Thọ 

· Đánh giá được tính gây bệnh của tuyến trùng nốt sưng M. graminicola 

trên một 

số cây trồng tại Việt Nam. 

23 Đại học 

Nghiên cứu chẩn 

đoán bệnh vàng lá 

gân xanh 

(Candidatus 

Liberibacter 

Asiaticus) và bệnh 

tàn lụi (Citrus 

Tristeza Virus) trên 

cây có múi bằng kỹ 

thuật miễn dịch 

Chu Hoàng 

Sơn 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Cây có múi là một trong những cây trồng quan trọng và cho giá trị kinh tế 

cao và bền vững taị nhiều quốc gia trên Thế giới. Cây có múi có giá trị kinh 

tế 

cao, tuy nhiên trên họ cây này thường xuyên bị các tác nhân gây bệnh tấn 

công, 

qua đó làm sụt giảm về cả sản lượng và chất lượng nông sản gây thiệt hại 

lớn 

cho người nông dân cũng như giá trị xuất khẩu của đất nước. Bệnh vàng lá 

gân 

xanh (Candidatus Liberibacter Asiaticus - Ca.Las) và bênh Citrus Tristeza 

Virus (CTV) là 2 bệnh quan trọng nhất trên cây có múi với mức độ thiệt hại 

mà 

bệnh gây ra ở Việt nam và toàn Thế giới. Chẩn đoán những bệnh nguy 

hiểm này 

khó khăn và rất dễ nhầm lẫn. Chẩn đoán bệnh hiện nay chủ yếu là bằng dấu 

hiệu 

và triệu chứng bệnh cho độ chính xác không cao, trong khi đó các kỹ thuật 

PCR 

(Polymerase Chain Reaction) và ELISA cho kết quả chính xác cao nhưng 



đòi 

hỏi có trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật viên có trình độ cao và tốn kém thời 

gian 

với lượng mẫu lớn. 

Trong nội dung khóa luận tốt nghiệp, tôi tiến hành kiểm tra sự phổ biến, tỷ 

lệ bệnh trong thực tế sản xuất cây có múi ở một số vùng trồng tại Việt nam 

bằng 

phương pháp công nghệ sinh học. Chẩn đoán dựa vào phương pháp PCR 

trên 

một số mẫu lưu trữ tại trung tâm bệnh cây nhiệt đới và một số mẫu thu thập 

tại 

các tỉnh Thanh Hóa (16 mẫu), Nghệ An (10 mẫu) chẩn đoán bệnh vàng lá 

gân 

xanh (HLB), bên cạnh đó tôi tiến hành chẩn đoán bệnh tàn lụi (CTV) 16 

mẫu ở 

Thanh Hóa bằng phương pháp RT-PCR. Ngoài ra, tôi tiến hành kiểm tra 

các 

mẫu cây cam được chọn cho thí nghiệm đánh giá tính đặc hiệu của các 

kháng 

thể ở thí nghiệm tiếp theo, đảm bảo những mẫu này đạt yêu cầu đặt ra cho 

thí 

nghiệm. 

Kết quả của thí nghiệm biểu hiện các protein tái tổ hợp OMP-N, OMP-C và 

CP cho kết quả tốt như yêu cầu đặt ra. Đối với thí nghiệm tạo kháng thể 

đadòng từ nguồn vật liệu đã biểu hiện thành công ở thí nghiệm trên, đã tạo 

thành 

công các kháng thể đặc hiệu gồm HLB đâù N và HLB đầu C đặc hiệu cho 

bệnh 

HLB, trong khi kháng thể CTV-CP cần có thí nghiệm đánh giá thêm. 

24 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

virus chùn ngọn 

chuối (BBTV) và 

bệnh héo Fusarium 

Phạm Thị 

Thanh Xuân 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Chuối là cây nằm trong bộ gừng Zingiberales, họ Musaceae, chi Musa. 

Trên cây chuối xuất hiện rất nhiều bệnh hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến 

năng suất, chất lượng của chuối đặc biệt là bệnh chùn ngọn chuối và bệnh 



hại chuối tại gia 

lâm-hà nội năm 

2021 

héo 

Fusarium gây hại trên chuối ở nhiều quốc gia. Chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu 

đề tài: “NGHIÊN CỨU BỆNH VIRUS CHÙN NGỌN CHUỐI (BBTV) 

VÀ 

BỆNH HÉO FUSARIUM HẠI CHUỐI TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI NĂM 

2021.” 

Nhằm xác định được tính gây bệnh của BBTV trên chuối bằng lây nhiễm 

nhân 

tạo. Phân lập và xác định tính gây bệnh của nấm Fusarium oxysporum bằng 

lây 

nhiễm nhân tạo. Để làm rõ hơn thì chúng tôi tiến hành các phương pháp: 

điều 

chế môi trường, điều tra đồng ruộng, chẩn đoán bệnh, lây nhiễm nhân tạo 

bằng 

rệp chuối, phân lập Fusarium từ mẫu cây bệnh và tiến hành tái phân lập. 

Kết quả 

cho thấy đã điều tra bệnh héo Fusarium trên hai giống Tiêu Hồng, Tây Thái 

tại 

Gia Lâm, Long Biên và xác định được bệnh chỉ xuất hiện và gây hại nhiều 

trên 

giống chuối Tây Thái, giống chuối tiêu hồng ít bị hơn. Tỷ lệ nhiễm cao 

nhất 

18% tại Giang Biên - Long Biên ở giai đoạn ra quả. Tính gây bệnh của tám 

mẫu nấm Fusarium phân lập đã được đánh giá trên hai giống chuối nuôi 

cấy mô 

là Tây Nam Mỹ và Tiêu Hồng bằng lây nhiễm nhân tạo trên cây con. Kết 

quả 

lây nhiễm cho thấy cả tám mẫu nấm đều không tạo triệu chứng héo điển 

hình 

trên các cây lây nhiễm của cả hai giống. Một số cây lây nhiễm thuộc giống 

Tây 

Nam Mỹ biểu hiện triệu chứng chết bẹ lá phía dưới dẫn tới lá bị chết héo. 



Điều 

tra bệnh chùn ngọn chuối (Banana bunchy top virus, BBTV) trên hai giống 

Tiêu 

Hồng, Tây Thái tại Gia Lâm, Long Biên và xác định được bệnh chỉ xuất 

hiện 

trên giống Tiêu Hồng. Tỷ lệ nhiễm cao nhất 32% tại Phú Thị - Gia Lâm ở 

giai 

đoạn trưởng thành. Thí nghiệm so sánh hai phương pháp lây nhiễm BBTV 

bằng 

rệp chuối trong điều kiện cô lập (bằng ống PCR) và thả tự nhiên trên bẹ lá 

với 

hai giống chuối Tiêu Hồng, Tây Nam Mỹ cho thấy cả hai phương pháp đều 

dẫnix 

tới 100% cây lây nhiễm biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, các cây lây 

nhiễm 

bằng phương pháp cô lập rệp trong ống PCR có thời gian biểu hiện triệu 

chứng 

chậm hơn. Kết quả này cũng cho thấy giống Tây Nam Mỹ, một giống mới 

du 

nhập vào Việt Nam cũng mẫn cảm với BBTV 

25 Đại học 

Nghiên cứu chẩn 

đoán bệnh virus hại 

lúa bằng kháng thể 

năm 2021 

Khuất Thị 

Yến 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VIRUS HẠI LÚA VÀ TÍNH 

GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN BẠC LÁ LÚA. 

Mục đích: 

Chẩn đoán chính xác virus gây bệnh lùn sọc đen phương nam, vàng lùn, 

lùn xoắn lá bằng kĩ thuật RT-PCR và huyết thanh học. 

Phân lập và đánh giá khả năng gây bệnh của vi khuẩn bạc lá lúa. 

Phương pháp nghiên cứu 

Tạo kháng thể đa dòng trên thỏ. 

Chẩn đoán chính xác bệnh virus với kĩ thuật RT-PCR. 

Phân lập, kiểm tra PCR khuẩn lạc của vi khuẩn bạc lá lúa và đánh giá tính 

gây bệnh của các chủng phân lập được bằng phương pháp cắt kéo. 

Kết quả nghiên cứu 

Phương pháp RT-PCR Two-step kiểm tra mẫu bệnh virus RRSV tốt hơn. 



Đã nghiên cứu thành công kháng thể đa dòng trên thỏ của virus RRSV. 

Kiểm tra các mẫu khô của bệnh virus RRSV và RGSV xác định các mẫu 

dương dùng cho thí nghiệm. 

Đánh giá được toàn bộ kháng huyết thanh có tại TTBCNĐ để xác định 

kháng huyết thanh RGSV-Virion 08 và RRSV-P9-10 là tốt nhất cho các thí 

nghiệm tiếp theo. 

Phân lập và đánh giá khả năng của ba chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae 

pv oryzae. 

Đóng góp mới 

Ứng dụng trong sản xuất kháng thể đặc hiệu phục vụ cho chuẩn đoán 

ELISA. 

So với phương pháp RT-PCR thì giá thành rẻ hơn 

26 Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng sử dụng vi 

sinh vật đối kháng 

phòng trừ một số 

bệnh nấm hại cây 

trồng có nguồn gốc 

trong đất 

Lê Quỳnh 

Anh 

PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

         - Đánh giá và khảo sát hiệu lực của vi sinh vật đối kháng phòng trừ 

nấm Rhizoctonia solani gây ra bệnh lở cổ rễ và nấm Sclerotium rolfsii gây 

ra bệnh héo rũ gốc mốc trắng trên môi trường nhân tạo và trong điều kiện 

chậu vại. 

27 Đại học 

Thành phần bệnh 

nấm hại cây họ bầu 

bí tại Gia Lâm năm 

2021 và nghiên cứu 

bệnh phần trắng hại 

bầu bí 

Tạ Thái Bảo 
PGS.TS. Hà 

Viết Cường 
  

28 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

héo rũ gốc mốc 

trắng hại cây trồng 

cạn 

Huỳnh Tuấn 

Hải 

TS. Trần 

Nguyễn Hà 
  

29 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

hại cây sâm báo tại 

Huyện Vĩnh Lộc, 

Phạm Văn 

Cơ 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

Kết quả điều tra tình hình bệnh nấm Fusarium spp. tại 4 ruộng trồng sâm 

báo ở xã Vĩnh Hùng- Vĩnh Lộc cho thấy đây là bệnh hại phổ biến trên  

giống sâm báo trồng tại đây. Tỷ lệ nhiễm bệnh tại các ruộng điều tra và giai 

đoạn cây phát triển khác nhau là hoàn toàn khác nhau. Bệnh gây hại vào 



Tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021 

vùng gốc, rễ của cây và gây hại nặng vào giai đoạn cây phát triển củ. 

Nghiên cứu xác định một số đặc điểm hình thái, đặc tính sinh học đặc trưng 

của loài nấm Fusarium sp. gây bệnh trên sâm báo tại Vĩnh Lộc- Thanh Hóa 

năm 2021: bào tử lớn không màu, hình lưỡi liềm, có 3-5 vách ngăn và chủ 

yếu có 3 vách ngăn, bào tử hậu không màu, có hình dạng rất phong phú 

như tròn, số 8, chuỗi. Tản nấm ban đầu thường có màu trắng, bông xốp, khi 

già thì chúng biến đổi sắc tố đặc trưng cho loài Fusarium spp. 

Dựa vào biểu hiện triệu chứng nấm Fusarium spp. gây bệnh trên vùng gốc 

rễ cây sâm báo là hiện tượng thối gốc rễ. Đồng thời dựa vào các kết quả 

nghiên cứu, giám định 1 số  mẫu nấm Fusarium spp. hại sâm báo, đã phân 

loại xác định được  loài gây bệnh trên cây sâm báo là Fusarium solani. 

 Môi trường, nhiệt độ và pH có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nấm 

Fusarium sp. Cụ thể nấm Fusarium sp. phát triển tốt nhất trên môi trường 

PDA trong khoảng 25oC và ở mức PH 7 và PH 8 

Nấm Fusarium sp. có khả năng nhiễm bệnh rất thấp ở giai đoạn cây con, 

cây bị nhiễm bệnh nhiều ở giai đoạn cây trưởng thành và phát triển củ. 

Kết quả khảo sát hiệu lực đối kháng của 5 loài vi khuẩn: YB9, YB4, Đ1, 

B.Velezensis và YB6 với mẫu Fu3 cho thấy vi khuẩn YB9 có khả năng ức 

chế sự phát triển của nấm Fusarium sp. Hiệu lực đối kháng của vi khuẩn 

YB9 đối với nguồn nấm Fu3 là 66,89% . 

Kết quả khảo sát hiệu lực đối kháng của 5 loài Chaetomium: Chaeto 12, 

Chaeto CM5, Chaeto C, Chaeto ĐT11, Chaeto 2.2 với nguồn nấm Fu3 cho 

thấy Chaeto CM5 có khả năng ức chế sự phát triển của nấm Fusarium sp. 

Hiệu lực đối kháng của nấm Chaetomium CM5 đối với nấm Fu3 là 

68,71%. 
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31 Đại học 

Nghiên cứu phân 

lập, giám định và 

một số đặc điểm 

sinh học của vi 

khuẩn gây bệnh 

Trần Thị 

Tuyết Nga 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và tìm ra nguyên nhân gây ra 

bệnh thối nhũn của chủng Dickeya sp. phân lập từ loài hoa lan hồ điệp 

(Phalaenopsis amabilis), lan phi điệp (Dendrobium anosmum) và lan hài 

(Paphiopedilum concolor) ở tỉnh Ninh Bình. Phân lập tác nhân gây bệnh 

bằng 

dung dịch PBS và môi trường King’s B. Đồng thời xác định tính gây bệnh 



thối nhũn trên Hoa 

lan tại Ninh Bình 

theo 

phương pháp của Keith et al.(2005). Giải trình tự phân đoạn rADN bằng 

cặp 

mồi 27F và 1492R với pha biến tính ở 94℃ trong 3 phút. Sản phẩm PCR 

được 

phân tích trình tự tại hãng 1st BASE và so sánh các chuỗi ADN ở 

GenBank. 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn, nghiên cứu ảnh hưởng 

của 

nhiệt độ đến sự phát triển của chủng Dickeya sp. ở các công thức nhiệt độ 

10℃,15℃, 20℃, 25℃, 30℃, 35℃ và công thức độ ẩm 60%, 70%, 80%, 

90% 

và 100%. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng vi khuẩn gây bệnh thối 

nhũn 

hoa lan thuộc loài Dickeya fangzhongdai, chúng có tính gây bệnh mạnh. Vi 

khuẩn sinh trưởng và gây bệnh mạnh ở nhiệt độ 25 - 30℃, độ ẩm 80 - 

100%. 

32 Đại học 

Nghiên cứu tình 

hình dây bệnh héo 

rũ gốc mốc trắng 

của nấm 

Sclerootium rolfsii 

ở Hà Nội và một số 

vùng phụ cận và 

biện pháp sinh học 

phòng trừ 

Lê Thị 

Phương Thảo 

PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu bệnh HRGMT do nấm 

Sclrotium rolfsii Sacc. gây ra tại vùng Hà Nội, một số vùng phụ cận và biện 

pháp 

sinh học phòng trừ bệnh. Phân lập các Isolate nấm Sclerotium rolfsii Sacc. 

từ các 

mẫu bệnh thu được tại vùng bằng cách cắt nhỏ phần mô bệnh có các sợi 

nấm màu 

trắng xốp đâm tia hoặc từ các hạch nấm màu trắng, sau đó nuôi dưỡng 

chúng trên 

môi trường PGA, sau 1-2 ngày quan sát hình thái sợi nấm. Nhiệt độ thích 

hợp cho 

sợi nấm phát triển nhất từ 25-35°C, ít hoặc ngừng phát triển ở nhiệt độ dưới 

10°C 

hoặc trên 40°C. Sợi nấm bị tiêu diệt ở 0°C nhưng hạch có thể sống sót ở -

10°C. 

Sợi nấm phát triển mạnh nhất cần có độ ẩm cao. Sợi nấm S. rolfsii có ít 



nhất hai 

loại: dạng sợi thô, thẳng, tế bào lớn (kích thước tế bào 2 – 9µm x 150 – 

250µm) 

có hai mấu liên kết tại mỗi vách ngăn nhưng có thể vẫn biểu hiện sự phân 

nhánh 

tại mỗi mấu nối. Sự phân nhánh thường cho sợi nấm mảnh (đường kính sợi 

nấm 

khoảng từ 1,5µm – 2,5µm) và có xu hướng phát triển không bình thường, 

thiếu 

mấu liên kết nối. Hạch nấm S. rolfsii kích thước 0,5-1mm. Ban đầu hạch 

màu 

trắng, sau chuyển sang màu vàng và cuối cùng là màu nâu. Biện pháp sinh 

học 

phòng trừ bệnh HRGMT sử dụng nấm đối kháng Trichoderma viride và vi 

khuẩn 

đối kháng B. subtilis. Nhiệt độ làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng ức chế 

của nấm 

Trichoderma sp. và nấm S. rolfsii. Trên môi trường nuôi cấy, nấm 

Trichoderma 

sp. phát triển lan lên trên nấm S. rolfsii ở 25oC và 30oC, nhưng ở nhiệt độ 

35oC và 

37 oC thì nấm S. rolfsii phát triển lan lên trên tản nấm Trichoderma sp. Vi 

khuẩn 

đối kháng B. subtilis có nhiệt độ và pH tối ưu trong môi trường invitro 

được xác 

định là 400C và pH là 6.5. Sử dụng nấm đối kháng T. viride phòng trừ bệnh 

HRGMT trong điều kiện chậu vại, nấm đối kháng T. viride có khả năng 

kìm hãm, 

ức chế sự phát triển, gây hại của bệnh HRGMT trên cây trồng 

33 Đại học 

Nghiên cứu bệnh 

đốm vòng cà chua 

tại Cổ Bi, Gia Lâm, 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thanh Thắng 

TS. Trần 

Nguyễn Hà 

Mục tiêu đề tài: Đề tài nhằm tìm hiểu tính gây bệnh của của các 

begomovirus 

hại cây họ cà phân lập tại Việt Nam bằng lây nhiễm nhân tạo. Các virus 

được 



đánh giá gồm TYLCKaV (Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi virus), 

ToLCHnV (Tomato leaf curl Hainan virus), TYLCVNV (Tomato yellow 

leaf curl 

Vietnam virus), ToLCuVV (Tomato leaf curl Vietnam virus), ToLCHanV 

(Tomato yellow leaf curl Hanoi virus), ToLCuCNV (Tomato leaf curl 

China 

virus), MiYLCV (Mimosa yellow leaf curl virus), AYVV (Ageratum 

yellow vein 

virus), PepYLCVNV (Pepper yellow leaf curl Vietnam virus). 

Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

(1) 

Biến nạp cấu trúc xâm nhiễm các begomovirus sẵn có vào tế bào vi khuẩn 

A. 

tumefaciens bằng phương pháp xung điện; (2) PCR khuẩn lạc bằng các cặp 

mồi 

đặc hiệu sẵn có. Tính đặc hiệu của các cặp mồi cũng được đánh giá nhằm 

phục 

vụ mục tiêu chẩn đoán trong tương lai; (3) lây nhiễm nhân tạo các cấu trúc 

xâm 

nhiễm bằng phưng pháp agroinoculation. Cây lây nhiễm được đánh giá 

bằng triệu 

chứng biểu hiện và ELISA. 

Kết quả chính: 

1. Đã biến nạp thành công 12 cấu trúc xâm nhiễm của 9 begomovirus và 1 

DNA 

vệ tinh (DNA-beta) gồm PepYLCVNV, TYLCKaV, TYLCVNV, 

ToLCuVV, 

TLCHnV, TLCHanV, TYLCCNV, AYVV, MiYLCV và 1 DNA vệ tinh 

(DNAbeta) vào tế bào vi khuẩn A. tumerfaciens chủng LBA4404 bằng 

phương pháp 

xung điện. Các dòng vi khuẩn biến nạp mang cấu trúc đúng đã được kiểm 

tra 

bằng PCR khuẩn lạc. 2. Sử dụng các cấu trúc xâm nhiễm làm khuôn, tính 



đặc 

hiệu của các cặp mồi chẩn đoán các begomovirus đã được đánh giá bằng 

PCR. 

Kết quả đánh giá cho thấy 6/8 cặp mồi có tính đặc hiệu cao gồm các cặp 

mồi thiết 

kế phát hiện TYLCVNV, ToLCVV, ToLCHanV, AYVV, TYLCKanV và 

PepYLCVNV; 2/8 cặp mồi có tính đặc hiệu thấp gồm các cặp mồi thiết kế 

phát 

hiện ToLCHnV, TYLCuCNV.xii 

3. Các thí nghiệm lây nhiễm nhân tạo bằng agroinoculation các cấu trúc 

xâm 

nhiễm của 9 begomovirus gồm 18 công thức trên các cây họ cà gồm 2 

giống cà 

chua, cà pháo, ớt, thuốc lá giống K326 và thuốc lá cảnh (N. benthamiana) 

cho 

thấy chỉ thuốc lá cảnh biểu hiện triệu chứng đối với các virus lây nhiễm. 

Tất cả 

các cây lây nhiễm còn lại đều không biểu hiện triệu chứng sau lây nhiễm 1 

tháng 

mặc dù phản ứng ELISA dương tính. Kết quả lây nhiễm chứng tỏ cây thuốc 

lá 

cảnh là cây chỉ thị mẫn cảm với nhiều virus trong đó có các begomovirus 

tại cây 

họ cà tại Việt Nam và điều kiện ngoại cảnh đặc biệt nhiệt độ cao trong thời 

gian 

tí nghiệm có thể ảnh hưởng lớn tới biểu hiện triêu chứng của cây lây nhiễm. 

. Đóng góp mới: (1) Cung cấp thông tin về tính gây bệnh của các 

begomovirus trên cây họ cà; (2) Khẳng định cây thuốc lá cảnh N. 

benthamiana là 

cây ký chủ chỉ thị mẫn cảm với các begomovirus. 

34 Đại học 

Nghiên cứu, thử 

nghiệm và phòng 

chống bệnh gốc rễ 

Trần Thị 

Huyền 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

Muc̣ tiêu của nghiên cứu là đánh giá Tiǹh hiǹh bêṇh héo xanh vi khuẩn R. 

Solanacearum hại trên cà chua – khoai tây tại tin̉h Thái Bình, nghiên cứu 

đặc 



trên cây cà chua - 

khoai tây tại tỉnh 

Thái Bình 

điểm sinh hoc̣ của vi khuẩn gây bêṇh và biêṇ pháp phòng trừ bêṇh. Vi 

khuẩn 

R.solanacearum có khả năng ki ́sinh trên 200 loài cây trồng, cây rừng thuôc̣ 

hơn 

35 ho ̣thưc̣ vâṭ khác nhau, bêṇh héo xanh vi khuẩn tâp̣ trung và thích hơp̣ 

với vùng 

nhiêṭ đới khí hâụ nóng ẩm. Các cây ký chủ chính của loài vi khuẩn này là 

cà chua, 

khoai tây, thuốc lá, hồ tiêu, cà, lạc, chuối, gừng, dâu tằm. Phương pháp 

chẩn đoán 

dưạ vào triêụ chứng bêṇh thể hiêṇ trên cây, đây là phương pháp chẩn đoán 

nhanh 

trong viêc̣ kiểm tra phát hiêṇ bêṇh HXVK trên đồng ruôṇg. 

Tuy nhiên, để kiểm tra chính xác sư ̣có mặt của vi khuẩn trong thân cây bi ̣ 

bêṇh, ngoài viêc̣ quan sát triêụ chứng cây héo, hay bó mạch dẫn có màu 

nâu, thâm 

đen, người ta tiến hành cắt đoạn thân cây bêṇh dài 2 – 3 cm, đặt trong cốc 

nước 

sạch, sau vài phút thấy dic̣h vi khuẩn màu trắng sữa tiết ra trên đầu vết cắt 

vào 

trong cốc nước. Phương pháp phân ly, nuôi cấy vi khuẩn R. solanacearum 

trên 

môi trường choṇ loc̣ nhân tạo TZC cho phép xác điṇh tińh đôc̣ và tính gây 

bêṇh 

của vi khuẩn này. Lây nhiễm nhân tạo với 1 số cây kí chủ khác để đánh giá 

mức 

đô ̣gây bêṇh của vi khuẩn. Quan sát đánh giá màu sắc hình thái khuẩn lạc 

trên 

môi trường King’B, SPA, TZC. Thử gram và môṭ số đặc tính sinh hóa của 

vi 

khuẩn R. Solanacearum. 

Biêṇ pháp sinh hoc̣ cũng đươc̣ sử duṇg nhiều và là biêṇ pháp quan troṇg có 

ý nghĩa để phòng chống bêṇh héo xanh vi khuẩn, kẻ thù tư ̣nhiên của loài 



Ralstonia solanacearum là môṭ số vi khuẩn đối kháng đươc̣ phân lâp̣ từ đất 

như 

Bacillus velezensis, Burkholderia anthina, xạ khuẩn, YB11, YB12. Dùng 

thuốc 

kháng sinh đươc̣ coi là biêṇ pháp có triển voṇg trong phòng chống bêṇh 

HXVK, 

do thuốc kháng sinh đươc̣ hấp thu ̣tốt, chuyển dic̣h trong mạch dẫn, trong 

mô cây 

dễ dàng. Nhưng hiêṇ nay trên thi ̣ trường có nhiều loại thuốc hóa hoc̣ phòng 

trừ 

bêṇh HXVK đem lại hiêụ quả cũng cao. 

35 Đại học 

Nghiên cứu, thử 

nghiệm và phòng 

chống bệnh héo rũ 

gốc mốc trắng trên 

cây ớt tại Tỉnh Thái 

Bình 

Hà Ngọc 

Hiến 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

Khi nghiên cứu phòng chống bệnh héo rũ gốc mốc trắng hại ớt 

(sclerotium rolfsii) tại Thái Bình. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Nấm gây 

bệnh 

héo rũ gốc mốc trắng S. rolfosii phát triển thuận lợi trên cả 4 môi trường 

WA, PDA, PGA, OMA nhưng phát triển thuận lợi nhất là trên môi trường 

PDA, đường kính tản nấm sau 4 ngày nuôi cấy đạt tối đa 90 mm. Nhiệt độ 

thích hợp cho nấm S. rolfosii phát triển tốt ở ngưỡng 25˚C - 30˚C, đường 

kính tản nấm sau 4 ngày nuôi cấy đạt 90 mm. Nấm S. Rolfosii phát triển tốt 

ở ngưỡng pH 5 - 7. Sau 4 ngày nuôi cấy đường kính tản nấm đạt trên 85 

mm. Khi sử dụng kết hợp nấm đối kháng Cheato10 và vi khuẩn đối kháng 

YB4 cho hiệu lực đối kháng tối đa, ngoài ra còn kích thích khả năng sinh 

trưởng phát triển của cây trồng 
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38 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của phương 

pháp bón phân kết 

hợp đến sinh 

trưởng và năng suất 

của cây bưởi sửu 

Trần Đức 

Minh 

TS. Nguyễn 

Thị Loan 

Thí nghiệm 01 nhân tố (phương pháp bón phân kết hợp) với 5 công thức và 

3 lần lặp lại được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn (RCD). Mỗi lẫn 

nhắc lại tiến hành trên 5 cây đang ở giai đoạn kinh doanh (5 – 6 năm tuổi). 

Ở mỗi công thức, bón bổ sung 4kg NPK (12 – 5 – 7) trên 1 gốc bưởi/năm. 

Các công thức thí nghiệm như sau: CT1(Đ/c): Bón 1,6kg NPK (5:10:3)/1 

gốc/ năm; CT2: Bón 4,2kg phân hữu cơ vi sinh dạng viên nén (VSVN) + 



tại Đoan Hùng - 

Phú Thọ 

1,2kg NPK (5:10:3)/1 gốc/ năm; CT3: Bón 8,4kg phân VSVN + 0,8 kg 

NPK (5:10:3)/1 gốc/ năm; CT4: Bón 12,6kg phân VSVN + 0,4 kg NPK 

(5:10:3)/1 gốc/ năm; CT5: Bón 16,8kg phân VSVN + 0kg NPK (5:10:3)/1 

gốc/ năm. Kết quả cho thấy, trong năm 2020: Biện pháp bón phân kết hợp 

vô cơ và phân VSVN ảnh hưởng rõ rệt đến các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất quả của giống bưởi Sửu. Công thức bón phân hữu cơ với 

lượng lớn kết hợp giảm lượng phân vô cơ có xu hướng làm tăng các chỉ 

tiêu. CT2 cho năng suất cao nhất và tổng số quả lớn nhất với 24,04 tấn/ha 

và 60,09 kg/cây. Các chỉ tiêu đường tổng, axit hữu cơ, vitamin C và tỷ lệ 

chất khô có xu hướng tăng khi tăng lượng phân hữu cơ bón. Trong năm 

2021: Biện pháp bón phân kết hợp ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái của 

cây bưởi trước và sau thí nghiệm: CT5 cho đường kính thân, đường kính 

tán và chiều cao cây cao nhất. Các chỉ tiêu về sự hình thành lộc/cành có xu 

hướng tăng khi lượng phân hữu cơ sử dụng lớn. Các biện pháp bón phân 

cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của lộc, lá trên lộc. CT5 cho số 

quả/ cây lớn nhất ở thời điểm đo cuối cùng 

39 Đại học 
SV trao đổi với 

GVHD 

Nguyễn 

Hoàng Anh 

Thiều Thị 

Phong Thu 

The two-factor experiment was arranged according to The randomized 

complete block design (RCBD) with three replications. Determine suitable 

organic fertilizer type and bioproduct for the growth, development, and 

yield of broccoli. -Factor 1: Organic fertilizer, D1: Cow dung, D2: Worm 

manure, D3: Chicken manure. -Factor 2: Bioproduct, B0: Do not use 

preparations, B1: Emuniv preparations, B2: Emic preparations. -The area of 

the experimental plot is 5m2. - The best growing plant height was obtained 

with the formula D3B0. The maximum number of leaves per tree was the 

formula D2B0. The maximum leaf length and width belonging to the 

formula D3B1. The largest body diameter in formula D3B1. - The highest 

chlorophyll SPAD index was obtained in the formula D2B0. The largest 

LAI leaf area index in two measurements was the formula D3B2 and 

D1B1. - The experiment showed that the combination of different organic 

fertilizers and biological products had different effects on the yield 

components. The highest average flower weight and maximum net yield 

were both. in the formula D3B2. The formula D3B2 showed superiority in 

yield and yield. - The growth time of broccoli, the number of days to 



flowering the formula D3B1 gave the earliest flowering.The number of 

days to the first harvest the fertilizer formula D1B1, D3B0, and D3B1 for 

the first harvest when the plants started to flower earliest. Growth time 

treatment D2B0 gives the longest growth time. Harvesting time D2B0 and 

D2B2 for the longest harvesting time. 

40 Đại học 
SV trao đổi với 

GVHD 

Đặng Hoàng 

Huy 

Nguyễn Mai 

Thơm 

Mục đích: Xác định loại phân bón qua lá phù hợp với Trầu bà Nam Mỹ  

(Monstera deliciosa) trên cơ sở nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá 

đến sinh trưởng và phát triển, của cây Trầu bà Nam Mỹ  (Monstera 

deliciosa). 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ  (RCB) với 4 công thức và 

3 lần nhắc lại 

-Thí nghiệm 1 nhân tố cây cảnh và phân bón qua lá được bố trí theo kiểu 

Nhân tố phân bón qua lá:  

N1: Phân bón lá Atonik 1.8SL 

N2: Phân bón lá Yogen 30-10-10 

N3: Phân bón lá Botrac 

N4: Nước làm Đối chứng 

Như vậy thí nghiệm gồm 4 công thức với 3 lần nhắc lại, ứng với 12 ô thí 

nghiệm. Diện tích mỗi ô thí nghiệm 0,1m2, tổng diện tích thí nghiệm 

12m2. Mỗi ô có 2 hàng, mỗi hàng có 2 cây, khoảng cách cây cách cây 

0,1m. 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: thời gian sinh trưởng  (ngày gieo hạt, ngày 

ra mầm, thời gian ra lá, thời gian sinh trưởng), chỉ tiêu sinh trưởng  (chiều 

cao cây, chiều dài lá, chiều rộng lá, số lá, đường kính thân), tình hình 

nhiễm sâu bệnh. 

Phương pháp phân tích xử lý kết quả: Kết quả được tổng hợp và xử lý trên 

phần mềm Execl và IRRISTAR 5.0.  

41 Đại học 

Ảnh hưởng của 

phân hữu cơ bón 

gốc và phân hữu cơ 

bón lá đến sinh 

trưởng, năng suất 

Phùng Xé Pa 
TS. Chu Anh 

Tiệp 

Thí nghiệm nhằm xác định được loại phân hữu cơ bón gốc và bón lá phù 

hợp cho sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây cà tím vụ Xuân Hè tại 

Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm 2 nhân tố gồm 8 công thức (CT1: Phân gà + 

phân bón lá OMIC, CT2: Phân gà + phân bón lá HB101, CT3: Phân minori 

+ phân bón lá OMIC, CT4: Phân minori+ phân bón lá HB101, CT5: Phân 



và chất lượng cây 

cà tím vụ Xuân Hè 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

vô cơ + phân bón lá OMIC (ĐC1), CT6: Phân vô cơ + phân bón lá HB101 

(ĐC2), CT7: Phân trùn quế + phân bón lá OMIC, CT8: Phân trùn quế + 

phân bón lá HB101) được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ 

(RCBD) với 03 lần nhắc lại, tổng số ô thí nghiệm là 24 ô, mỗi ô 5m2, tổng 

diện tích 120m2. Công thức sử dụng phân trùn quế + phân bón lá HB101 

cho tổng năng suất thu được là cao nhất 14,05 tấn/ha, nhiều hơn 2,89 tấn/ha 

so với ĐC1 và 2,39 tấn/ha so với ĐC2. HB101 cho năng suất 11,05 tấn/ha 

cao hơn 0,73 tấn/ha so với OMIC. Phân bón gốc cho năng suất cao nhất là 

phân trùn quế (P4) đạt 13,57 tấn/ha. 

42 Đại học 

Ảnh hưởng của 

lượng phân bón và 

HB101 đến sinh 

trưởng và năng suất 

của bưởi Khả Lĩnh 

Đỗ Thị Thùy 

Linh 

TS. Chu Anh 

Tiệp 

Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân DAP, phân kali vi lượng bón bổ 

sung kết hợp với tưới chế phẩm HB – 101 khác nhau đến khả năng sinh 

trưởng và năng suất bưởi Khả Lĩnh. Thí nghiệm gồm 2 nhân tố: Nhân tố 1: 

Ảnh hưởng của  lượng phân DAP và kali vi lượng. Nhân tố 2: Tưới dung 

dịch HB - 101 với 3 mức nồng độ: N0,  N1, N2 (pha với 200 lít nước). Kết 

quả (1) công thức ở mức bón phân nền + 3 kg DAP + 1 kg kali vi lượng kết 

hợp tưới chế phẩm HB – 101 với nồng độ 0,4 lọ/cây (P3N2) cây có số 

lượng rễ đạt chỉ tiêu cao nhất; (2) Công thức bón phân với mức nền địa 

phương bổ sung thêm 2 kg DAP + 20 kg phân gà viên + 1 kg kali clorua 

hạt kết hợp tưới chế phẩm HB – 101 với nồng độ 0,2 lọ/cây (P1N1) đạt ảnh 

hưởng rõ rệt đến các yếu tố cấu thành năng suất. 

43 Đại học 

Ảnh hưởng của cắt 

tỉa cành và cắt tỉa 

hoa đến sinh 

trưởng và năng suất 

của bưởi Diễn tại 

Phú Xuyên – Hà 

Nội 

Cao Minh 

Tuấn 

TS. Chu Anh 

Tiệp 

Xác định ảnh hưởng của biện pháp tỉa cành, tỉa hoa đến quá trình sinh 

trưởng và phát triển của bưởi Diễn. Thí nghiệm gồm 2 nguyên tố, trong đó 

nhân tố 1 la fcắt tỉa cành với 3 loại (không cắt tỉa, có cắt tỉa và cắt tỉa kết 

hợp bấm đầu ngọn cành) và nhân tố 2 là xử lí ra hoa với 3 mức (để tự 

nhiên, tỉa bớt các chùm hoa trên một cành, để lại 2 chùm hoa trên cành 

mang quả, giữ nguyên các bông hoa trên các chùm hoa để lại và giống mức 

2 và trên mỗi chùm hoa tỉa các nụ hoa nhỏ và giữ lại 5 hoa). Kết quả cho 

thấy biện pháp cắt tỉa cành kết hợp với cắt tỉa hoa đã có tác động ảnh 

hưởng tốt tới số lượng lộc, sinh trưởng lộc, số lá trên lộc, giúp lộc ra tập 

trung hơn. Biện pháp cắt tỉa hoa như cắt tỉa chùm hoa để lại 2 chùm hoa và 

giữ trên mỗi chùm để lại 5 hoa đã có ảnh hưởng nhất định tới số chùm hoa 

trên cành và tạo quả, cũng như đã ảnh hưởng tương đối đến chiều cao quả, 

đường kính quả. 



44 Đại học 

Ảnh hưởng của 

biện pháp tỉa lộc và 

tỉa hoa đến sinh 

trưởng và năng suất 

của cây bưởi đường 

Soi Hà 

Đỗ Khắc 

Khoa 

TS. Chu Anh 

Tiệp 

Mục đích xác định ảnh hưởng của biện pháp tỉa lộc, định vị lộc và tỉa hoa 

đến sinh trưởng, đậu quả và năng suất bưởi đường Soi Hà. Thí nghiệm bố 

trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB). Thí nghiệm gồm 2 nhân tố, trong 

đó nhân tố 1 la fcắt tỉa cành với 3 loại (không cắt tỉa, có cắt tỉa và cắt tỉa kết 

hợp bấm đầu ngọn cành) và nhân tố 2 là xử lí ra hoa với 3 mức (để tự 

nhiên, tỉa bớt các chùm hoa trên một cành, để lại 2 chùm hoa trên cành 

mang quả, giữ nguyên các bông hoa trên các chùm hoa để lại và giống mức 

2 và trên mỗi chùm hoa tỉa các nụ hoa nhỏ và giữ lại 5 hoa). Kết quả biện 

pháp cắt tỉa, tỉa thưa hoa không làm thay đổi chiều dài chùm hoa, ngược lại 

thì các công thức cắt tỉa lại làm tăng đường kính hoa cao nhất là ở các  

công thức H3 và thấp nhất là ở các công thức H1; cắt tỉa, tỉa thưa hoa sẽ 

làm giảm tỷ lệ đậu quả trên cây; phương pháp cắt tỉa sẽ giúp cây tập trung 

được dinh dưỡng nuôi các cành lộc ở trên cây và có ảnh hưởng đến tăng 

trưởng chiều dài, chiều rộng lá thì các công thức cắt tỉa cho chiều dài, rộng 

lá cao hơn so với công thức không cắt tỉa 

 

45 Đại học 

Nghiên cứu thu 

thập và nhân giống 

nguồn gen cây mít 

(Artocarpus 

heterophyllus) đặc 

sản huyện Quỳ 

Hợp - Tỉnh Nghệ 

An về ghép tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

Phạm Thị 

Thúy Ngân 

TS. Nguyễn 

Mai Thơm 
  

46 Đại học 

Nghiên cứu thu 

thập và nhân giống 

nguồn gen cây mít 

(Artocarpus 

heterophyllus) đặc 

sản Huyện Bá 

Thước - Tỉnh 

Thanh Hóa về nhân 

Nguyễn Đức 

Tuân 

TS. Nguyễn 

Mai Thơm 

Muc̣ đích tiến hành khóa luận tốt nghiệp của em là thấy được tiềm năng 

phát triển của cây ăn quả đặc sản tiêu biểu của địa phương huyện Bá Thước 

nhưng 

chưa được nhân giống phổ biến rộng rãi nên em đã quyết định nghiên cứu 

và nhân 

giống mít nghệ đặc sản của xã em từ đó đưa ra phương pháp nhân giống 

hiệu quả 

nhất để phát triển tại thị trường tại địa phương 



giống tại Gia Lâm - 

Hà Nội 

• Phương pháp nghiện cứu chính : là tiến hành nhân giống ghép cây mít  

nghệ tứ quý Lũng Niêm 1 trong 3 phương pháp ghép là ghép đoạn cành 

luồn vỏ, 

ghép nêm chéo và ghép mắt nhỏ có gỗ từ đó theo dõi vừa đưa ra kết luận 

• Tìm hiểu sâu bệnh hại cây sau khi ghép 

• Kết quả : cho chúng ta thấy phương pháp ghép đoạn cành luồn vỏ là tối 

ưu nhất đem lại hiệu quả tốt nhất cho cây mít 

• Tìm hiểu ảnh hưởng của phân bón lá đến quá trình sinh trưởng và phát 

triển của cây sau khi ghép 

47 Đại học 

Nghiên cứu thu 

thập và nhân giống 

nguồn gen cây mít 

(Artocarpus 

heterophyllus) đặc 

sản tại Tuyên 

Quang về nhân 

giống tại Gia Lâm - 

Hà Nội 

Phùng Hán 

Linh 

TS. Nguyễn 

Mai Thơm 
  

48 Đại học 

Nghiên cứu thu 

thập và nhân giống 

nguồn gen cây mít 

(Artocarpus 

heterophyllus) đặc 

sản địa phươngThái 

Bình và ghép tại 

Gia Lâm - Hà Nội 

Phạm Thị 

Hảo 

TS. Nguyễn 

Mai Thơm 

Kết quả thu thập giống m t ngon đặc sản địa phƣơng tại huyện Tiền Hải 

tỉnh 

Thái Bình và tiến hành nhân giống, x c định các biện pháp kỹ thuật gh p, 

đồng thời 

nghiên cứu loại phân bón qua    đến sinh trƣởng của cây giống mít thu thập 

đƣợc tại 

Tây Ninh nhƣ sau: 

<1> Kết quả khảo sát tại Th i  ình và x c định đƣợc huyện Tiền Hải có 

nhiều m t, đã x c định đƣợc cây m t dai đặc biệt ngon tại Xã Tây Ninh và 

thu 

thập cắt mắt ghép mang về Học viện Nông nghiệp Việt Nam bố trí các thí 

nghiệm nhân giống 

<2> Phƣơng ph p gh p nêm chéo luồn vỏ cho tỉ lệ bật mầm đạt 83,33% 

cao hơn phƣơng ph p gh p mắt nhỏ chỉ đạt 76,67% tỉ lệ bật mầm. Bên cạnh 

đ  



các chỉ tiêu về chiều dài mầm, đƣờng kính mầm và số lá/mầm ghép của 

phƣơng 

pháp ghép nêm chéo luồn vỏ  uôn đạt giá trị cao hơn phƣơng ph p gh p mắt 

nhỏ. 

<3> Ảnh hƣởng của phân bón lá cho khả n ng t ng trƣởng lớn nhất là 

công thức 3 (Atonik) với chiều dài mầm  à 8,37cm, đƣờng kính mầm là 

0,38, số 

lá/mầm là 9,17 lá, chiều dài và chiều rộng lá lần  ƣợt là 8,36 và 5,46cm 

49 Đại học 

Ảnh hưởng của 

phương pháp bón 

phân kết hợp đến 

sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng 

cây dưa chuột 

Thiệu Thị 

Thu Hương 

TS. Nguyễn 

Thị Loan 

Nghiên cứu nhằm xác định công thức phân bón phù hợp cho cây dưa chuột 

trồng trong điều kiện đồng ruộng tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm bố trí 

theo kiểu RCBD với 03 lần lặp lại, bao gồm 12 công thức: đối chứng 

(không bón phân), bón phân vô cơ, bón các loại phân hữu cơ (phân trùn 

quế, phân đậu tương) và bón kết hợp theo tỷ lệ 50% phân vô cơ + 50% 

phân hữu cơ, 50% phân vô cơ + 75% phân hữu cơ, 75% phân vô cơ + 50% 

phân hữu cơ, 75% phân vô cơ + 75% phân hữu cơ. Kết quả cho thấy bón 

kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ kích thích sinh trưởng và tăng năng suất 

quả ở cây dưa chuột so với việc chỉ bón 1 loại phân bón. Bón 75% phân vô 

cơ kết hợp 7,5 tấn/ha phân trùn quế cho các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý của 

cây dưa chuột và cho kích thước quả dưa chuột lớn nhất. Bón phân vô cơ 

hoặc bón kết hợp phân vô cơ với hữu cơ làm tăng số quả/cây, KLTB quả 

cao hơn so với chỉ bón phân hữu cơ. Bón 75% phân vô cơ kết hợp 50 – 

75% phân trùn quế làm tăng năng suất cây dưa chuột. Bón kết hợp 75% 

phân bón vô cơ + 7,5 tấn/ha phân trùn quế cho NSTT cao nhất với 21,66 

tấn/ ha. 

50 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

loại phân bón đến 

sinh trưởng và 

nằng suất của một 

số loại rau ăn lá tại 

Gia Lâm- Hà Nội. 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 

TS. Nguyễn 

Thị Loan 

Nghiên cứu nhằm xác định loại dinh dưỡng bón lá phù hợp với cây rau 

Mồng tơi và cây rau Dền đỏ trong điều kiện đồng ruộng vụ Hè 2021 tại Gia 

Lâm-Hà Nội. Thí nghiệm 1 nhân tố gồm 5 công thức ( CT1: Không bón 

phân, CT2: Phân vô cơ, CT3: Phân đạm cá, CT4: Phân đậu tương, CT5: 

Phân rong biển) được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 3 lần 

nhắc lại. Kết quả cho thấy trong các loại dung dịch bón lá, sử dụng phân 

đạm cá cho các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý, năng suất của các loại rau ăn lá 

trong thí nghiệm đạt cao nhất. Năng suất rau Mồng tơi và rau dền đỏ khi sử 



dụng phân bón Đạm cá cho tổng năng suất thực thu đạt lần lượt là 12,27 

tấn/ha và 10,22 tấn/ha 

51 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của phương 

pháp bón phân và 

biện pháp che phủ 

đến sinh trưởng và 

năng suất cây dưa 

chuột 

Vũ Thị Bình 
TS. Nguyễn 

Thị Loan 

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp phân bón và biện pháp 

che phủ đến sinh trưởng và năng suất cây dưa chuột. Thí nghiện 2 nhân tố 

được bố trí theo kiểu RCBD với 3 lần nhắc lại; nhân tố 1 là phương pháp 

bón (đối chứng không bón, bón 100% phân vô cơ, bón 100% phân hữu cơ, 

bón kết hợp 50% phân vô cơ + 50% phân hữu cơ); nhân tố 2 là biện pháp 

che phủ (không che phủ, che phủ bằng màng nilon đen, che phủ bằng rơm 

rạ). Kết quả thí nghiệm cho thấy bón kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ 

làm tăng các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý, yếu tố cấu thành năng suất và 

năng suất quả ở cây dưa chuột so với bón 100% phân vô cơ. Che phủ đất 

giúp quản lý cỏ dại hiệu quả, trong đó che phủ bằng nilon cho hiệu quả 

quản lý cỏ dại tốt nhất, kết quả làm tăng năng suất cây trồng. Bón 50% 

phân vô cơ + 50% phân hữu cơ kết hợp che phủ bằng màng nilon cho năng 

suất thực thu cao nhất, đạt 17,34 tấn/ha 

52 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của lượng 

phân đạm bón và 

mật độ đến sinh 

trưởng, năng suất 

và hợp chất hóa 

học chính cây 

Hương nhu tía 

(Ocimum sanctum 

L.) vụ Xuân 2021 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

Phạm Thị 

Vân Anh 

TS. Thiều 

Thị Phong 

Thu 

Thí nghiệm nhằm xác định lượng phân gà thay thế và mật độ trồng phù hợp 

cho sự sinh trưởng, năng suất của cây Đậu Bắp xanh. Thí nghiệm 2 nhân tố 

được bố trí theo kiểu RCB với 3 lần nhắc lại. Thí  

nghiệm gồm 9 công thức, 27 ô thí nghiệm. Diện tích ô thí nghiệm là 5 m². 

Nhân tố lượng đạm bón (N) gồm 3 mức : N1 (100% N ), N2 (75% N +25% 

N thay thế bằng phân gà ), N3 (50% N + 50% N thay thế bằng phân gà ) 

Nhân tố mật độ trồng (M) gồm 3 mật độ: M1(40cm×60cm), 

M2(50cm×60cm ), M3(60cm×60cm). Các lượng phân thay thế và mật độ 

khác nhau ảnh hưởng đến thời kì sinh trưởng, động thái tăng trưởng chiều 

cao cây, số nhánh, số lá và năng suất của đậu bắp. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, mức phân 100%N + 0% thay thế và mật độ 40cm×60cm cho năng 

suất tối ưu cao nhất là 24,2 tấn/ha. Mức phân 75%N +25% thay thế và mật 

độ 40cm×60cm cho năng suất cao không kém: 21,3 tấn/ha. Kết quả thu 

được từ nghiên cứu đề tài cho thấy mật độ 40cm×60cm và lượng phân 

100%N + 0% thay thế cho năng suất thực thu là 24,2 tấn/ha, mật độ 

40cm×60cm và lượng phân 75%N + 25% thay thế cho năng suất 21,3 

tấn/ha. Vì  vậy có thể đưa ra ứng dụng vào sản xuất 



53 Đại học 

Nghiên cứu các 

phương pháp kỹ 

thuật ghép và ảnh 

hưởng của phân 

bón qua lá đến sinh 

trưởng của cây 

giống mít tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

Phạm Ngọc 

Anh Tuấn 

TS. Thiều 

Thị Phong 

Thu 

Thí nghiệm Nhằm đánh giá ảnh hƣởng của phân bón qua lá và các biện 

pháp ghép đến sinh trƣởng của cây giống mít ghép. Thí nghiệm 1: ảnh 

hƣởng của các loại phân bón lá đến sinh trƣởng của cây giống mít ghép. 

Thí nghiệm 1 nhân tố đƣợc bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) 

với 3 lần nhắc lại. Nhân tố thí nghiệm: phân bón qua lá. Thí nghiệm gồm 8 

công thức với 3 lần nhắc lại tƣơng ứng với 24 ô thí nghiệm và quá trình 

tiến hành bắt đầu từ cuối tháng 2/2021. Thí nghiệm 2: Ảnh hƣởng của biện 

pháp ghép đến sinh trƣởng của cây giống mít ghép. Thí nghiệm 1 nhân tố 

đƣợc bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên CRD với 3 lần nhắc lại.  Nhân 

tố thí nghiệm: biện pháp ghép cây. Thí nghiệm gồm 3 công thức với 3 lần 

nhắc lại tƣơng ứng với 9 ô thí nghiệm. 1. Phân bón lá thực sự có lợi ích 

nhất định đến sinh trƣởng của cây giống mít ghép nhƣng sẽ tốt hơn nếu 

dùng nó khi cây đã đƣợc đƣa đi trồng. loại phân bón đạt hiệu quả tốt nhất 

là Profarm-N29 và Atonik 1.8SL. 2. Phƣơng pháp ghép đƣợc đánh giá cao 

trong quá trình thực hiện thí nghiệm là ghép áp đoạn cành luồn vỏ, phƣơng 

pháp ghép này tƣơng đối dễ thực hiện, hiệu quả cao, có thể là phƣơng pháp 

đƣợc cải tiến nhiều nhất sau này. 

54 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của lượng 

phân đạm bón và 

mức độ che bóng 

đến sinh trưởng, 

năng suất và hợp 

chất hóa học chính 

cây Giảo cổ lam 

(Gynostemma 

Pentaphyllum 

Thunb . Makino) 

vụ Xuân 2021 tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

TS. Thiều 

Thị Phong 

Thu 

Thí nghiệm nhằm Xác định được lượng đạm và mức độ che sáng thích hợp 

nhất cho cây Giảo cổ lam. Thí nghiệm 2 nhân tố về lượng đạm bón và mức 

độ che phủ. Bố trí theo kiểu split -plot với 3 lần nhắc lại. Nhân tố 1: Mức 

độ che phủ. Nhân tố 2: Lượng đạm bón. Thí nghiệm gồm 6 công thức với 3 

lần nhắc lại tương ứng với 18 ô thí nghiệm và được tiến hành vào vụ xuân 

năm 2021. Diện tích mỗi ô thí nghiệm: 4 m2.  Về sinh trưởng: Mức che 

sáng có ảnh hưởng đến chiều cao cuối cùng, số lá cuối cùng, số nhánh cấp 

1 và cấp 2 cuối cùng. Mức che sáng C2 (che 30%) cho kết quả cao hơn 

công thức không che sáng. Lượng đạm bón có ảnh hưởng đến số lá cuối 

cùng, số nhánh cấp 1 và cấp 2 cuối cùng và không có ảnh hưởng đến chiều 

dài thân chính. Công thức C2N3 (che sáng 30%, lượng đạm bón 150N) cho 

các chỉ tiêu sinh trưởng lớn nhất. Về sinh lý: Mức che sáng C2 có chỉ số 

diện tích lá, khối lượng chất khô qua các giai đoạn lớn hơn mức che sáng 

C1 và sự sai khác này là có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%.  

Lượng đạm bón có ảnh hưởng đến chỉ số diện tích lá, khối lượng chất khô 

qua các thời kỳ. Trong đó, lượng đạm N3 (150N) cho kết quả cao nhất. 



Công thức C2N3 (che sáng 30%, lượng đạm bón 150N) cho các chỉ tiêu 

khối  

lượng chất khô, LAI, SPAD qua các thời kỳ cao nhất và có sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê với các công thức khác. 

Về năng suất Mức che sáng có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây GCL 

5 lá chét. C2 là mức che sáng cho NSLT và NSTT cao hơn mức che sáng 

C1. Lượng đạm bón càng lớn thì năng suất NSTT càng cao. Năng suất thực 

thu ở công thức che sáng 30% và lượng đạm bón 150N (C2N3) cao nhất 

đạt 3.81 tấn khô/ha. Các công thức có che sáng 30% cho năng suất thực thu 

cao hơn các công thức không che sáng. 

55 Đại học 

Ảnh hưởng của 

phân hữu cơ bón 

gốc và phân hữu cơ 

bón lá đến sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng cây 

mướp đắng vụ 

Xuân tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Dương 

TS. Thiều 

Thị Phong 

Thu 

Thí nghiệm nhằm xác định loại phân bón hữu cơ phù hợp với cây mướp 

đắng trên cơ sở nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón qua gốc hữu cơ và 

phân bón qua lá hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng 

của cây mướp đắng. Thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo phương pháp 

ngẫu nhiên đầy đủ RCB với 03 lần nhắc lại: -Nhân tố 1 là phân bón gốc: 

P1: 100% Phân vô cơ (120kg N/ha; 60kg/ha P2O5; 90kg/ha K2O); P2: 

100% Phân minori (2400kg/ha); P3: 100% Phân  

gà (3037kg/ha); P4: 100% Phân trùn quế (12244kg/ha) -Nhân tố 2 là phân 

bón lá: C1: Phân bón lá O-MIC (pha với tỷ lệ 1/800); C2: Phân bón lá 

HB101 (pha với tỷ lệ 1-2 giọt/lít nước) Như vậy thí nghiệm gồm 8 công 

thức với 3 lần nhắc lại, ứng với 24 ô thí  nghiệm. Diện tích mỗi ô thí 

nghiệm 5m2 , tổng diện tích thí nghiệm 120m2 . Mỗi ô có 2 hàng, mỗi 

hàng có 6 cây, khoảng cách hàng cách hàng 0,7m; khoảng cách cây cách 

cây 0,6m. Công thức P1C2: 100% phân vô cơ + phân HB101 cho kết quả 

tốt nhất ở t các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất; các chỉ 

tiêu về sinh trưởng và ở một số chỉ tiêu khác. Cụ thể số quả/cây: 10,1; 

KLTB quả (g): 146,15; NSCT (kg/cây): 1,62; NSLT (tấn/ha): 38,96; NSTT 

(tấn/ha): 32,47. Trong các công thức bón phân hữu cơ qua gốc và qua lá. 

Công thức P4C2: 100% phân trùn quế + phân HB101 cho kết quả tốt nhất 

trong các công thức bón phân hữu cơ qua lá và gốc, cụ thể số quả/cây: 7,27; 

NSCT (kg/cây): 0,93; NSLT (tấn/ha): 22,22; NSTT (tấn/ha): 18,52 đạt 

57,03% so với NSTT của P1C2. Nhìn chung phân trùn quế và phân HB101 

có ảnh hưởng tốt so với các loại phân bón gốc và bón lá hữu cơ còn lại. 



56 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của loại 

phân và thời gian 

bón phân hữu cơ 

đến sự sinh trưởng, 

phát triển và năng 

suất cà tím vụ 

Xuân tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Lê Tuấn 

Mạnh 

TS. Thiều 

Thị Phong 

Thu 

Thí nghiệm nhằm xác định đƣợc phân bón hữu cơ và thời gian bón thích 

hợp nhất cho cây cà pháo xanh. - Thí nghiệm 2 nhân tố đƣợc bố trí theo 

phƣơng pháp RCBD khối ngẫu  nhiên đầy đủ với 03 lần nhắc lại. 

- Nhân tố 1: Phân bón hữu cơ. P1: Phân hữu cơ sinh học Minori 2. 32,76kg/ 

45m2. P2: Phân gà hữu cơ vi sinh. 40,95kg/ 45m2 - Nhân tố 2 là thời gian 

bón phân. T1: Bón lót trƣớc trồng 1 tháng. T2: Bón lót trƣớc trồng 2 tuần.  

T3: Bón lót trƣớc trồng 1 ngày. - Tất cả các công thức có kết hợp với phân 

bón lá O-MIC. Diện tích ô thí  

nghiệm là 5m2. 1. Phƣơng pháp kết hợp bón phân và thời gian bón phân 

khác nhau cho sự  

sinh trƣởng phát triển khác nhau, trong đó công thức P2T2 cho thời gian 

sinh trƣởng tốt nhất, thời gian ra hoa đậu quả sớm nhất, tỷ lệ thuận với thời 

gian cho  thu hoạch quả. 

2. Chất lƣợng quả thu đƣợc của công thức kết hợp giữa phân bón P2 và 

thời gian bón T2 có kết quả tốt nhất. Kích thƣớc quả, đƣờng kính và chiều 

dài quả tỷ thuận với khối lƣợng quả thu đƣợc.  

3. Phƣơng pháp kết hợp phân bón P2 và thời gian bón T2 làm tăng số 

lƣợng quả trên cây trên một cây cà pháo lớn nhất. Năng suất lý thuyết ở 

cùng công thức P2T2 cũng lớn nhất. Năng suất thực thu lớn nhất cũng ở 

công thức phân bón gà hữu cơ vi sinh và thời gian bón lót trƣớc trồng 2 

tuần này. 

57 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của lượng 

đạm và kali bón 

đến sinh trưởng và 

năng suất cây đậu 

đũa cao sản số 9 tại 

gia lâm-hà nội 

Đinh Việt 

Trinh 

TS. Trần Thị 

Thiêm 

Mụcđích của đề tài xác định lượng đạm và kali bónphù hợp cho cây đậu 

đũa Cao Sản số 9 tại Gia Lâm- Hà Nội.Thí nghiệm gồmhai nhân tố là lượng 

đạm bón với 3 mức (90, 120 và 150 N) và kali bón với 3 mức (90, 120 và 

150 K2O). Thí nghiệm gồm 9 công thức với 3 lần nhắc lại được bố trí theo 

phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB). Kết quả thí nghiệm cho thấy 

khi tăng lượng đạm và lượng kali bón đều làm tăng các chỉ tiêu sinh 

trường, sinh lý dẫn đến tăng năng suất. Tuy nhiên không có sự khác nhau 

giữa mức đạm bón 120 và 150 N ở mức có ý nghĩa. Như vậy đối với đậu 

đũa Cao Sản số 9 nên bón ở mức 120N và 150 K2O là phù hợp, giúp cây 

sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao nhất. 

58 Đại học 
 Nghiên cứu ảnh 

hưởng của phân 

Hồ Thị Hải 

Anh 

TS. Trần Thị 

Thiêm 

Mục đích nghiên cứu  nhằm xác định được lượng phân hữu cơ bón gốc và 

bón lá thích hợp cho đậu bắp VA.80 trồng tại vụ hè thu ở Gia Lâm, Hà Nội. 



hữu cơ bón gốc và 

bón lá đến sinh 

trưởng, năng suất 

đậu bắp VA 80 tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Thí nghiệm gồm hai nhân tố là phân hữu cơ bón gốc với 4 loại (bón phân 

vô cơ, phân Quế Lâm, phân gà, phân trùn quế) và phân bón lá với 2 loại là 

phân bón lá đạm cá và phân bón lá seaweed. Thí nghiệm gồm 8 tổ hợp 

công thức với 3 lần nhắc lại được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên 

đầy đủ (RCB). Kết quả thí nghiệm cho thấy phân bón gốc kết hợp với phân 

bón lá có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất đậu đũa. Trong các loại 

phân hữu cơ, bón phân gà kết hợp phân bón lá hữu cơ rong biển là thích 

hợp cho giống đậu bắp VA.80, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt và cho 

năng suất cao. 

59 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mức 

bón phân và vật 

liệu che phủ đến 

sinh trưởng phát 

triển cây kỳ tử tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Lê Hồng 

Nhung 

TS. Trần Thị 

Thiêm 

Mục đích của đề tài nhằm xác định mức phân bón và vật liệu che phủ thích 

hợp cho cây kỳ tử trồng tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm gồm hai nhân tố 

à mức phân bón (3 mức: 90 N: 90 P: 60 K; 120 N: 90 P: 90 K; 150 N: 120 

P: 120 K) và vật liệu che phủ (nylon đen và rơm rạ) được trí theo kiểu khối 

ngẫu nhiên đầu đủ (RCB). Kết quả thí nghiệm cho thấy, mức phân bón và 

vật liệu che phủ có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây kỳ tử trồng 

tại Gia Lâm. Trong các tổ hợp công thức, công thức có  bón phân ở mức 

150 N: 120 P: 120 K kết hợp với che phủ bằng nilon giúp cây sinh trưởng, 

phát triển tốt và cho năng suất chất xanh cao nhất. 

60 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của lượng 

đạm bón và mật độ 

trồng đến sinh 

trưởng, năng suất 

đậu đũa cao sản số 

9 tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

Hoàng Thanh 

Lâm 

TS. Trần Thị 

Thiêm 

Mục đích nhằm xác định lượng đạm bón và mật độ trồng thích hợp cho cây 

đậu đũa Cao Sản số 9 tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm gồm hai nhân tố là 

lượng đạm bón với 3 mức (90, 120 và 150 N) và mật độ trồng với 3 mức 

(30 cm x 50 cm; 40 cm x 50 cm; 50 cm x 50 cm). Thí nghiệm gồm 9 công 

thức với 3 lần nhắc lại được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy 

đủ (RCB). Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự ảnh hưởng của lượng đạm 

bón và mật độ trồng đến các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý và năng suất đậu 

đũa. Công thức bón 90 kgN/ha kết hợp với mật độ trồng 30 cm × 50 cm 

(M1) là phù hợp với đậu đũa Cao Sản số 9 tại Gia Lâm, Hà Nội. 

61 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của lượng 

đạm bón và mật độ 

trồng đến sinh 

trưởng và năng suất 

đậu bắp F1 VA.80 

Trần Nhật 

Trường 

TS. Trần Thị 

Thiêm 

Mục đích nghiên cứu nhằm xác định lượng đạm bón và mật độ trồng thích 

hợp cho cây đậu đũa F1 VA.80 tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm gồm hai 

nhân tố là lượng đạm bón với 3 mức (70, 100 và 130 N) và mật độ trồng 

với 3 mức (40 cm x 60 cm; 50 cm x 60 cm; 60 cm x 60 cm). Thí nghiệm 

gồm 9 công thức với 3 lần nhắc lại được bố trí theo phương pháp khối ngẫu 

nhiên đầy đủ (RCB). Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng lượng đạm bón 



tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

và tăng mật độ trồng đều làm tăng các chỉ tiêu sinh trưởng và các yếu tố 

cấu thành năng suất và năng suất và có sự sai khác có ý nghĩa. Trong các tổ 

hợp công thức, công thức bón ở mức 130 N kết hợp với trồng ở mật độ 40 

cm x 60 cm giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao nhất. 

62 Đại học 

Ảnh hưởng của 

lượng phân bón 

đến sinh trưởng, 

phát triển và năng 

suất cây bí ngồi 

xanh tại gia lâm – 

hà nội 

Lê Thị 

Chung 

TS. Nguyễn 

Thị Loan 

Nghiên cứu nhằm xác định được biện pháp bón phân phù hợp với cây đậu 

đũa trong điều kiện đồng ruộng vụ Hè Thu 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí 

nghiệm 1 nhân tố gồm 9 công thức (CT1: không bón phân (ĐC), CT2: 

100% phân vô cơ, CT3: 50% phân vô cơ, CT4: 50% phân vô cơ + 50% 

phân vi sinh Sông Gianh, CT5: 50% phân vô cơ + 50% phân trùn quế, CT6: 

50% phân vô cơ + 50% phân gà, CT7: 100% phân vi sinh Sông Gianh, 

CT8: 100% phân trùn quế, CT9: 100% phân gà). Lượng phân hữu cơ được 

xác định dựa trên tổng N ở các công thức bón 100% phân hữu cơ tương 

đương với tổng N ở công thức bón 100% phân vô cơKết quả nghiên cứu 

cho thấy bón thay thế phân vô cơ bằng các loại phân hữu cơ cho các chỉ 

tiêu sinh trưởng, sinh lý, yếu tố cấu thành năng suất và năng suất tương 

đương hoặc cao hơn rõ rệt so với khi bón 100% phân vô cơ theo khuyến 

cáo. Trong các loại phân hữu cơ, phân gà cho hiệu quả cao hơn trong việc 

kích thích sinh trưởng và tăng năng suất cây đậu đũa. Bón kết hợp 50% 

phân vô cơ (theo lượng khuyến cáo) và 50% lượng phân gà cho năng suất 

thực thu cao nhất, đạt 18.46 tấn/ha. 
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64 Đại học 

Ảnh hưởng của liều 

lượng bón biochar 

đến sinh trưởng và 

sinh lý của mía 

trong điều kiện hạn 

và mặn 

Nguyễn Tiến 

Hưng 

TS. Vũ Ngọc 

Thắng 

Mục đích: Thực hiện đề tài nhằm đánh 

giá ảnh hưởng liều lượng bón biochar đến sinh trưởng và sinh lý của mía 

trong 

điều kiện hạn và mặn Phương pháp nghiên cứu. Thí nghiệm nghiên cứu ảnh 

hưởng của liều lượng bón biochar đến sinh trưởng và sinh lý của mía trong 

điều kiện hạn và mặn được gồm 3 nhân tố được bố trí theo theo phương 

pháp khối ngẫu nhiên tại khu nhà lưới của Khoa Nông Học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Mỗi công thức 24 chậu. Kết luận: Mặn làm giảm các chỉ 

tiêu sinh trưởng như: chiều cao thân chính, đường kính thân, số lá, diện tích 

lá, chiều dài rễ, thể tích rễ, khả năng tích lũy chất tươi của giống mía trắng 

Cao Phong Hòa Bình. Tuy nhiên, trong các tuần đầu của gây mặn, các chỉ 



tiêu sinh trưởng không có sự sai khác về mặt thống kê. Mặn tác động dần 

vào cây mía và có biểu hiện rõ ở các tuần cuối gây mặn cũng như tuần đầu 

tưới lại. Hạn tác động trực tiếp và ngay từ những tuần đầu của gây hạn. 

Gây hạn làm giảm lượng nước có trong cây mía, điều này trực tiếp ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lý của cây mía. Khi cây mía 

chịu tác động của mặn và hạn, cây suy giảm nghiêm trọng về tất cả các chỉ 

tiêu sinh trưởng (chiều cao thân chính; đường kính thân; số lá; diện tích lá; 

chiều dài rễ; thể tích rễ; khả năng tích lũy chất tươi, chất khô) cũng như các 

chỉ tiêu sinh lý (chỉ số SPAD, chỉ số Fv/m, độ rò rỉ ion, độ thiếu hụt bão 

hoà nước). Bón biocchar làm tăng các chỉ tiêu sinh trưởng như: chiều cao 

thân chính, đường kính thân, số lá, diện tích lá, chiều dài rễ, thể tích rễ, khả 

năng tích lũy chất tươi của giống mía trắng Cao Phong Hòa Bình. Bên cạnh 

đó khi tăng lượng bón biochar làm giảm ảnh hưởng của hạn đến các chỉ 

tiêu sinh trưởng so với không bón. Bón biochar làm tăng chỉ số SPAD, hiệu 

suất huỳnh quang diệp lục so với không bón trong cả điều kiện bình 

thường, gây mặn, gây hạn, và gây mặn hạn. Tuy nhiên bón biochar lại 

không làm thay đổi đáng kể đến chỉ số hiệu suất huỳnh quang diệp lục. Một 

số chỉ tiêu như độ thiếu hụt bão hòa nước, độ rò rỉ ion lại có xu hướng tăng 

cao hơn ở điều kiện gây mặn, gây hạn và gây mặn hạn so với điều kiện 

bình thường, đồng thời biochar cũng làm hạn chế ảnh hưởng xấu của hạn 

đến các chỉ tiêu trên. So sánh giữa các mức bón biochar với nhau kết quả 

cho thấy mức bón 10 tấn biochar/ha là mức bón có tác dụng lớn nhất và 

hiệu quả nhất đến cả sinh trưởng và sinh lý của giống mía trắng Cao Phong 

– Hòa Bình trong các điều kiện gây mặn, gây hạn và gây mặn hạn 

65 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất một số 

dòng, giống đậu 

tương trong điều 

kiện vụ xuân trên 

đất Gia Lâm, Hà 

Nội 

Vũ Thị Thùy 

Linh 

TS. Vũ Ngọc 

Thắng 

Thí nghiệm được bố trí tại khu thí nghiệm của bộ môn Cây Công nghiệp, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mục đích: đánh giá khả năng sinh 

trưởng, khả năng chống chịu và năng suất của các dòng, giống đậu tương từ 

đó đề xuất một số dòng, giống có triển vọng đưa vào so sánh giống tiếp 

theo. Phương pháp nghiên cứu: thí nghiệm được bố trí theo phương pháp 

tập đoàn, không nhắc lại với 147 dòng, giống. Mỗi dòng, giống được gieo 

thành một ô có diện tích 2 m2, tổng diện tích ruộng thí nghiệm là 425 m2. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng mọc mầm của các dòng, giống đậu 

tương tương đối cao. Tổng thời gian sinh trưởng của các dòng, giống chủ 



yếu dao động khoảng 90 ngày. Từ đó có thể chia các dòng, giống vào các 

nhóm chín sớm như ĐH4 tím, ĐT2 hạt đen; nhóm chín TB như AU2, AU3, 

D917...; nhóm chín muộn điển hình là AU2 (chọn), A12(27/10). Giống 

DT84 (Đ/C) có tổng thời gian sinh trưởng là 105 ngày. Các dòng, giống 

đậu tương khác nhau có số ngày ra hoa khác nhau, các dòng, giống có số 

ngày ra hoa tập trung vào 36 - 40 ngày sau gieo. Giống PI916 (Mỹ) ra hoa 

sau 30 ngày gieo, giống Đậu tương Bắc Ngân (Việt Nam), A7 (Úc) ra hoa 

muộn nhất. Chiều cao thân chính của các dòng, giống đậu tương chủ yếu 

thuộc nhóm từ nhỏ nhất đến TB. Chiều cao cây trung bình là 46,73 cm, 

giống có chiều cao cây lớn nhất là VĐ33. Khối lượng chất khô cao vào thời 

quả mẩy, số lượng nốt sần thì tăng cao ở thời kì hoa rộ. Các dòng, giống 

đậu tương có số lá dao động từ 6,4 - 12,2 lá/cây, số đốt từ 8,6 - 15 đốt/cây, 

tập trung chủ yếu vào nhóm từ TB đến lớn nhất. Tổng số quả của các dòng, 

giống trong thí nghiệm dao động từ 16 - 147,67 quả/cây. Trong đó đạt cao 

nhất là giống nhập nội Đài Loan: GC84040-16-1, giống ĐT2 hạt đen có số 

quả thấp nhất, giống DT84 (Đ/C) có 31 quả/cây. Năng suất thực thu trung 

bình của các dòng, giống trong thí nghiệm là 1,56 tấn/ha. Giống DT84 

(Đ/C) có năng suất thực thu là 1,73 tấn/ha, giống nhập nội từ Úc có năng 

suất thực thu cao vượt trội so với giống đối chứng đạt 2,76 tấn/ha 

66 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất một số 

dòng, giống lạc 

trong điều kiện vụ 

xuân năm 2021 

trên đất Gia Lâm- 

Hà Nội 

Phạm Thị 

Toan 

TS. Vũ Ngọc 

Thắng 

Mục đích nghiên cứu chính. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, khả 

năng chống chịu và năng suất của các dòng, giống lạc trong điều kiện vụ 

Xuân năm 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội, từ đó đề xuất một số dòng, giống có 

triển vọng đưa vào so sánh giống tiếp theo. Phương pháp nghiên cứu chính.  

Bố trí thí nghiệm: Theo phương pháp tập đoàn, không nhắc lại với 110 

dòng, giống. Lấy giống L14 làm giống đối chứng. Diện tích mỗi ô thí 

nghiệm là: 2 m2. Tổng diện tích thí nghiệm là: 220 m2.Kết quả nghiên cứu 

và kết luận chủ yếu. Trong cùng điều kiện ngoại cảnh và kỹ thuật canh tác, 

các dòng, giống trong thí nghiệm có chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, các yếu 

tố cấu thành năng suất và năng suất khác nhau. Các giống khác nhau có các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất khác nhau, Số quả/cây đạt cao nhất 

là giống GI3 (17.2 quả), giống G36 có tỉ lệ quả chắc trên cây cao nhất là 

93,33%. Trong cùng điều kiện ngoại cảnh và kỹ thuật canh tác, các dòng, 

giống trong thí nghiệm có năng suất khác nhau: Năng suất lý thuyết cao 



nhất (26,78 tạ/ha) và thấp nhất là giống G08 (6,77 tạ/ha); năng suất thực 

thu cao nhất (452g) và dòng D24 có NSTT thấp nhất (98g). 

67 Đại học 

Ảnh hưởng của liều 

lượng lân và kali 

bón đến sinh 

trưởng và năng suất 

của giống đậu 

tương VNUAĐ2 

trong điều kiện vụ 

xuân năm 2021 tại 

Gia Lâm – Hà Nội 

Đoàn Thị 

Thu Hiền 

TS. Vũ Ngọc 

Thắng 

Mục đích: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và lân bón đến sinh 

trưởng và năng suất của giống đậu tương VNUAĐ2 trong điều kiện vụ 

Xuân năm 2021 tại Gia Lâm- Hà Nội, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng 

quy trình sản xuất đậu tương cho năng suất cao trong vụ xuân. Phương 

pháp nghiên cứu: Thí nghiệm ảnh hưởng của liều lượng kali và lân bón đến 

sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương VNUAĐ2 vụ Xuân năm 

2021 tại Gia Lâm- Hà Nội được bố trí theo phương pháp ô lớn ô nhỏ (Split 

– plot) với 2 nhân tố. Nhân tố 1: Liều lượng kali bón ( 0 kg/ha, 60 kg/ha, 80 

kg/ha và 100 kg/ha), nhân tố 2: Là liều lượng lân bón ( 0 kg/ha, 70 kg/ha, 

90 kg/ha và 110 kg/ha). Kết quả và kết luận: Từ kết quả nghiên cứu “Ảnh 

hưởng của liều lượng kali và lân bón đến sinh trưởng và năng suất của 

giống đậu tương VNUAĐ2 trong điều kiện vụ Xuân năm 2021 tại Gia 

Lâm- Hà Nội” chúng tôi rút ra một số kết luận sau: Các công thức bón khác 

nhau không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của giống đậu tương VNUAĐ2. 

Tuy nhiên ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, ra hoa, ra quả và thời kỳ 

chín thu hoạch khác nhau ở giống. Nhận thấy, ở  công thức không bón phân 

có thời gian sinh trưởng dài hơn so với các công thức bón phân. Các công 

thức được bón phân có khả năng chống chịu sâu, bệnh hại tốt hơn so với 

công thức không bón phân. Các chỉ tiêu sinh trưởng cũng ảnh hưởng bởi 

liều lượng bón khác nhau. Lượng kali ở mức bón 80 kg/ha và lượng lân ở 

mức bón 90 kg/ha cho giá trị về chiều cao cây, số lá và số cành cấp 1 trên 

thân chính đạt giá trị cao. Trong khi đó khối lượng rễ và thân, lá tươi và 

khô giữa mức bón 80 kg/ha kali và 90 kg/ha lân đạt giá trị cao có ý nghĩa. 

Số lượng và khối lượng nốt sần đạt giá trị cao có ý nghĩa giữa mức bón 80 

kg/ha kali, 100 kg/ha kali và 90 kg/ha lân. Bên cạnh đó diện tích lá và chỉ 

số diện tích lá giữa mức bón 80 kg/ha kali và 90 kg/ha lân ở giai đoạn hoa 

rộ cũng đạt giá trị cao có ý nghĩa. Chỉ số SPAD thay đổi qua các giai đoạn 

theo dõi và đạt giá trị cao vào thời kỳ quả mẩy. Có chỉ số diệp lục cao nhất 

được quan sát ở công thức bón 80 kg/ha kali và 90 kg/ha lân.  Các yếu tố 

cấu thành năng suất như tổng quả/cây, tổng quả chắc/cây, khối lượng 1000 

hạt, số quả có 1, 2, 3 hạt cao nhất có ý nghĩa được ghi nhận giữa mức bón 



80 kg/ha kali với mức bón 90 kg/ha  lân cho giá trị cao nhất ở số quả có 3 

hạt. Năng suất cá thể, năng suất lý thuyết và năng suất thực thu đạt giá trị 

cao có ý nghĩa khi bón kali ở mức 80 kg/ha và lân ở mức 90 kg/ha. Vì vậy, 

kali và lân làm tăng các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây, số cành cấp 

1, số lá, khối lượng tươi và khô của rễ, thân và lá, diện tích lá và chỉ số diện 

tích lá. Bên cạnh đó lân và kali còn làm tăng số lượng và khối lượng nốt 

sần, chỉ số SPAD. Đồng thời năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 

cũng được cải thiện khi được bón kali và lân hợp lí. So sánh giữa các lượng 

bón kali và các lượng bón lân cho thấy lượng bón 80 kg/ha kali và 90 kg/ha 

lân cho năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất đạt giá trị cao nhất và 

cao hơn có ý nghĩa so với công thức không bón phân. 

68 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mặn tới 

sinh trưởng và phát 

triển của cây mía 

Vương Văn 

Khởi 

TS. Đinh 

Thái Hoàng 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021 

trong điều kiện nhà lưới Khoa Nông học, Học viên Nông nghiệp Việt Nam, 

thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí theo 

kiểu chia ô lớn - ô nhỏ (split - plot), với 4 giống và 3 mức mặn với 3 lần 

nhắc lại. Nhân tố ô chính: 3 mức mặn M1 (Không): tưới nước bình thường; 

M2 (mặn nhẹ): Tưới nước muối 50mM, từ tuần 8 đến tuần 14 sau trồng; 

M3 (mặn nặng): Tưới nước muối 100mM, từ tuần 8 đến tuần 14 sau trồng; 

Nhân tố ô phụ: 4 giống mía. Gây mặn làm giảm các chỉ tiêu sinh trưởng 

như: chiều cao thân chính, đường kính thân, số lá, diện tích lá, chiều dài rễ, 

khả năng tích luỹ chất khô của các giống. Gây mặn làm giảm một số chỉ 

tiêu sinh lý như chỉ số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp lục so với mức 

M1. Các giống có phản ứng khác nhau với tác động của mặn, trong đó 

giống chịu mặn tốt nhất là giống G4 

69 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của liều 

lượng phân bón 

đến sinh trưởng, 

phát triển và năng 

suất đậu tương rau 

trong điều kiện vụ 

Xuân năm 2021 tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Nguyễn 

Hoàng Thanh 

TS. Đinh 

Thái Hoàng 

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất 

của cây đậu tương 

 rau trên các công thức phân bón khác nhau, từ đó đề xuất công thức bón 

phù hợp cho cây  

đậu tương rau trong điều kiện vụ Xuân tại Gia Lâm, Hà Nội. Phương pháp 

bố trí thí nghiệm  

đồng ruộng của bộ môn Cây Công nghiệp và cây thuốc, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. 

 Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 



(RCBD), với 3 lần 

 nhắc lại thí nghiệm gồm 8 công thức với các mức phân bón khác nhau. 

Trong vụ Xuân 

 tại Gia Lâm, Hà Nội lượng phân bón phù hợp cho  

giống đậu tương rau DT02 là 500 kg phân vi sinh Sông Gianh + 500 kg vôi 

+ 30 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O /ha. 

70 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mật độ 

trồng đến sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất của 

một số giống 

hướng dương nhập 

nội trong vụ xuân 

2021 trên đất Gia 

Lâm- Hà Nội 

Quản Thanh 

Huyền 

TS. Đinh 

Thái Hoàng 

Đề tài nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ 

trồng đến 

 khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống hướng 

dương trong vụ 

 xuân 2021. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu Split-plot với ba lần nhắc lại. 

Thí nghiệm 

 gồm hai nhân tố: nhân tố chính là mật độ trồng (mật độ I: 8,3 cây/m2 , mật 

độ II: 5,5 

 cây/m2 và mật độ III: 4,2 cây/m2 ) và nhân tố phụ là các giống hướng 

dương. 

 Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định giống và khoảng cách trồng 

phù hợp. 

 Các giống khác nhau cho năng suất khác nhau. Các giống G15, G17 và 

G19 cho NSTT 

 lần lượt là: 20,4 tạ/ha, 30,4 tạ/ha và 25,9 tạ/ha là những giống sinh trưởng 

phát triển tốt  

và cho năng suất khá cao. Mật độ trồng ảnh hưởng đến năng suất các giống, 

NSTT 

 của các giống tham gia thí nghiệm biến động từ: 7,8 đến 39,4 tạ/ha. Có 

giống G17 

 (39,4 tạ/ha) ở mật độ I (60x20cm) cho năng suất thực thu cao nhất, giống 

có năng suất 

thực thu thấp nhất G18 (7,8 tạ/ha) ở mật độ III (60x40cm). 

71 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mặn và 

lượng bón nấm rễ 

cộng sinh đến sinh 

Chu Ngọc 

ánh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hải 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, 

phát triển từ đó cung cấp dẫn liệu khoa học về cây chịu mặn và vai trò của 

nấm rễ cộng sinh với Thổ sâm cao ly. Từ đó góp phần hoàn thiện quy trình 

sản xuất Thổ sâm cao ly.Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 



trưởng phát triển 

của cây Thổ sâm 

cao ly tại Gia Lâm 

– Hà Nội 

11 năm 2021 tại nhà lưới Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

với 2 nhân tố được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại. 

Nhân tố 1: Chế phẩm Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) với 2 mức 

(không có AMF và 4g/chậu). Nhân tố 2: Dung dịch muối NaCl với 3 nồng 

độ (0%, 0,2% và 0,4%). Kết quả cho thấy stress mặn có ảnh hưởng đến các 

chỉ tiêu sinh trưởng của cây Thổ sâm cao ly. Suy giảm sự phát triển của bộ 

rễ, lá, chồi ở cành cấp 1 và khả năng tích lũy chất khô khi tăng nồng độ gây 

mặn. Bên cạnh đó, mặn cũng tác động xấu đến các chỉ tiêu sinh lý như làm 

giảm hàm lượng diệp lục, hiệu suất huỳnh quang diệp lục và làm tăng độ 

thiếu hụt bão hòa nước, độ rò rỉ ion. Mặn ảnh hưởng đến cấu tạo giải phẫu 

của cây, làm giảm các chỉ tiêu giải phẫu của rễ, giảm số lượng và kích 

thước tế bào khí khổng, độ dày thịt lá. Ngoài ra, cây cũng phản ứng với môi 

trường có nồng độ muối bằng cách thay đổi hướng tăng kích thước bó 

mạch và đường kính thân.Nấm rễ có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát 

triển của cây Thổ sâm cao ly thông qua điều chỉnh chỉ tiêu sinh lý như tăng 

hiệu suất huỳnh quang diệp lục, giảm độ rò rỉ ion và cấu tạo giải phẫu trên 

lá, rễ. Trong điều kiện mặn, các công thức có chế phẩm nấm rễ đều có xu 

hướng giúp cây hấp thụ nước, sử sụng nước tốt hơn từ đó giảm tác hại của 

mặn. 

72 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của lượng 

phân bón đến sinh 

trưởng, phát triển 

của cây hương nhu 

trong vụ Xuân 

2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Ngọc Thị Hà 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hải 

Mục đích của đề tài là ánh giá ảnh hưởng của các liều lượng phân bón khác 

nhau đến sinh trưởng cây Hương Nhu trắng nhằm xác định liều lượng phân 

bón phù hợp cho cây hương nhu trăng. Thí nghiệm gồm 7 công thức được 

bố trí với theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại (CT1: Không bón 

phân, CT2: 90 kg/ha N + 90 kg/ha P2O5 + 90 kg/ha KCl, CT3: 90 kg/ha N 

+ 120 kg/ha P2O5 + 90 kg/ha KCl, CT4: 90 kg/ha N + 90 kg/ha P2O5 + 

120 kg/ha KCl, CT5: 120 kg/ha N + 90 kg/ha P2O5 + 120 kg/ha KCl, CT6: 

120 kg/ha N + 90 kg/ha P2O5 + 180 kg/ha KCl và CT7: 120 kg/ha N + 120 

kg/ha P2O5 + 180 kg/ha KCl) được thực hiện tại khu thí nghiệm Khoa 

Nông học. Kết quả cho thấy khi tăng lượng phân bón, các chỉ tiêu về chiều 

cao cây, đường kính thân, số lá, chiều dài lá, chiều rộng lá, số nhánh, 

đường kính tán, chỉ số SPAD, diện tích lá, khối lượng chất tươi, khối lượng 

chất khô, tỷ lệ của rễ, thân và khả năng tái sinh của cây hương nhu đều có 

xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ chất khô của lá giảm khi tăng lượng 



phân bón. Công thức số 7 cho các chỉ tiêu về chiều cao cây, các chỉ tiêu về 

chiều cao cây, đường kính thân, số lá, chiều dài lá, chiều rộng lá, số nhánh, 

đường kính tán, chỉ số SPAD, diện tích lá, khối lượng chất tươi, khối lượng 

chất khô, tỷ lệ của rễ, thân và khả năng tái sinh của cây hương nhu đạt giá 

trị cao nhất. Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa công thức 7 với công 

thức 5 và công thức 6. 

73 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của liều 

lượng và thời điểm 

bón phân cho cây 

bìm bìm vụ xuân 

2021 tại gia lâm hà 

nội 

Chu Thị Đào 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Hải 

Mục đích của đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm 

bón phân đến cây bìm bìm trong vụ xuân, từ đó xác định lượng phân và 

thời đểm bón thích hợp, góp phần làm hoàn thiện quy trình canh tác cho 

cây bìm bìm. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo kiểu Split-plot, 3 lần 

nhắc lại. Trồng tại khu thí nghiệm của Khoa Nông Học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Liều lượng và thời điểm bón phân ảnh hưởng đến các chỉ 

tiêu sinh trưởng, phát triển và sinh lý của cây bìm bìm. Công thức L3T1 

(90N: 120P205: 90K2O  + chế phẩm AMF; bón thúc sau gieo 1 tháng) cho 

giá trị về chiều cao thân chính, số lá, khối lượng tươi, khô của cây, chiều 

dài rễ, diện tích lá và chỉ số diện tích lá đạt giá trị cao có ý nghĩa. Liều 

lượng và thời điểm bón phân ảnh hưởng tới các yếu tố cấu thành năng suất, 

năng suất cá thể, năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của bìm bìm. 

Năng suất thực thu cao nhất ở mức phân bón L2T1(90N : 120P2O5 : 

90K2O + phân bón Yara Mila WINNER; bón thúc sau gieo 1 tháng) với 

11,87 tạ/ha và thấp nhất ở mức L1T2(90N : 120P2O5 : 90K2O; bón thúc 

sau gieo 2 tháng) với 10,26 tạ/ha. Liều lượng và thời điểm bón phân không 

ảnh hưởng lớn tới đô ̣nhiễm sâu bêṇh haị của cây bìm bìm. Chủ yếu xuất 

hiêṇ sâu bêṇh haị là do điều kiêṇ ngoaị cảnh, nguồn bêṇh tićh trữ sẵn trong 

đất từ những vu ̣trồng trước. 

74 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

công thức phân bón 

đến sinh trưởng & 

phát triển cây đinh 

lăng tuổi 1 – 3, tại 

gia lâm, hà nội 

Trần Văn 

Đức 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

Mỗi giai đoạn cây đinh lăng thích hợp với liều lượng bột vỏ trứng khác 

nhau, cây 1 năm tuổi liều lượng 500kg/ha cho khối lượng chất tươi cao nhất 

đạt 137.19g. Cây 2 năm tuổi liều lượng 1000kg/ha cho khối lượng chất tươi 

cao nhất đạt 3246.37g. Cây 3 năm tuổi liều lượng 1500kg/ha cho khối 

lượng chất tươi cao nhất đạt 5410.46g. 



75 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng phát triển 

trong 3 năm của 

một số giống đinh 

lăng tại gia lâm- hà 

nội 

Võ Minh 

Tâm 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

Xác định giống Đinh lăng phù hợp cho năng suất chất lượng tốt trong điều 

kiện trồng tại Gia Lâm – Hà Nội. Thí nghiệm được tiến hành đã xác định 

được các đặc điểm tính trạng của từng giống giúp cho việc nhận biết giống 

được dễ dàng hơn. Đánh giá được tính trạng khác biệt, đồng nhất và ổn 

định. Với kết quả đạt được là giống (G2) cho khả năng sinh trưởng phát 

triển củng như năng suất đạt cao nhất 

76 Đại học 

Ảnh hưởng của sự 

thiếu và dư thừa 

nước tưới đến sinh 

trưởng và sinh lý 

của cây đinh lăng 

(Polyscias 

fruticosam L. 

Harm) 

Nguyễn Thúy 

Liên 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của thiếu và dư thừa 

nưới tưới đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý cây đinh lăng lá nhỏ 

Polyscias 

fruticosa (L.) Harm ở giai đoạn cây con 4 tháng tuổi. Thí nghiệm một nhân 

tố 

thiết kế theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3 lần nhắc lại. Các chỉ 

tiêu 

được đánh giá gồm chiều cao, số lá, đường kính thân, chỉ số SPAD, hiệu 

suất 

huỳnh quang, hàm lượng nước tương đối, độ rò rỉ ion và các chỉ tiêu cấu 

thành 

năng suất (khối lượng tươi, khối lượng khô của rễ và thân lá). 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thiếu hụt nước đến sinh trưởng và sinh 

lý cây đinh lăng: mức độ thiếu hụt nước càng nặng thì các chỉ tiêu sinh 

trưởng, 

sinh lý càng thấp và tỷ lệ héo càng cao. Công thức tưới nước chu kì 10 

ngày một 

lần bị ảnh hưởng nhiều nhất, tỷ lệ héo 100%, khối lượng rễ tươi 0,31 g, 

khối 

lượng thân lá tươi 4,07 g, trong khi công thức đối chứng đạt 2,65 g và 

17,86 g. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dư thừa nước đến sinh trưởng và sinh lý 

cây đinh lăng: ngập úng khiến các chỉ tiêu sinh khối, sinh trưởng thấp hơn 

hẳn 

so với không gây úng. Tuy thời gian ngập úng khác nhau (2, 4, 6, 8, 10 

ngày) 

nhưng các chỉ tiêu lại không có sự khác biệt: tỷ lệ héo đều là 100% ở ngày 



thứ 9 

kể từ khi bắt đầu gây úng. Chỉ tiêu về số lá, đường kính, SPAD, Fv/Fm 

không 

có sự sai khác giữa các các công thức gây úng từ 2 đến 10 ngày. 

77 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của thời vụ 

và giá thể đến biện 

pháp kĩ thuật nhân 

giống bằng giâm 

cành của thìa canh 

tại gia lâm hà nội 

(GYMNEMA 

SYLVESTRE) 

Phạm Thị 

Ngọc ánh 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

Xác điṇh thời vu ̣và giá thể thićh hơp̣ nhân giống 2 loaị thià canh lá to và 

thià canh lá nhỏ, góp phần xây dưṇg quy tiǹh ky ̃thuật nhân giống thià canh 

bằng giâm cành. Kết quả chi ̉ra rằng ở giá thể 100% cát giúp cây sinh 

trưởng phát triển cao nhất về ti ̉lệ bật mầm (87,78%), ti ̉lệ xuất vườn 

(65,56%) và ở thời vu ̣thứ 4 (28/5) se ̃giúp chiều cao cây, số lá và đường 

kińh thân đaṭ giá tri ̣ cao nhất. 

78 Đại học 

Thu thập và đánh 

giá đặc điểm nông 

sinh học của các 

mẫu giống nhọ nồi 

(Eclipta prostrata 

L.) vụ xuân hè năm 

2021 

Trương Thị 

Quỳnh 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

Mẫu thu. Tại Thái Bình là mẫu nổi bật nhất với thân cây màu nâu đỏ, các 

mẫu còn lại màu nâu sẫm. Mẫu thu tại Hà Tây phân cành sớm nhất là 31 

ngày sau trồng. Mẫu thu tại Phú Thọ có ra hoa sớm nhất là 29 ngày sau 

trồng, ra trước cả khi cây phân cành. Mẫu thu tại Tuyên Quang có năng 

suất cá thể vợt trội nhất. Thành phần sâu bệnh hại vụ xuân hè: bệnh sương 

mai, rệp, bọ trĩ, ốc sên, sâu xám. 

79 Đại học 

Growth and 

physiological 

responses of 

suagrcane on saline 

- flooding stress 

Lê Thục Anh 
TS. Đinh 

Thái Hoàng 

In Vietnam, sugarcane is the only industrial crop planted to produce sugar. 

According to VSSA, the current area of sugarcane growing nationwide is 

about 300,000 ha, the average yield of sugarcane is about 65 tons / ha. 

Climate change with phenomenon as salinization has been constrained 

agricultural as well as sugarcane production in Mekong Delta. Shortage of 

raw material from low yielding causes difficulties for sugar factories and 

local farmers’ life. Salinization is often started by a saline-flooding then 

becomes more serious by drought stress at the early growth stage. Breeding 

for high tolerant varieties is an economic and effective strategy. The net-

house experiment will be conducted to evaluate the effects of saline 

flooding on the growth and physiology Hoa Binh sugarcane varieties. A 

split-plot design will be used with three replications. The saline-flooding 

stress will be imitated by soaking experimental pots in saline water (50mM 



NaCl) for 15 days and steadily drained for the other 15 days. Sample plants 

will be taken to measure growth and physiological traits at the end of the 

treatment period and recovery stages. The study expects to understand 

various responses and tolerant mechanisms of Hoa Binh(G1), K84(G2), 

M5514(G3) KK3(G4) sugarcane variety, and to suggest the best ones for 

saline[1]flooding tolerant ability. 

80 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm giải phẫu và 

ảnh hưởng của 

phương thức nhân 

giống (invitro, 

giâm cành, gieo 

hạt) đến sinh 

trưởng, phát triển, 

năng suất một số 

giống rau đắng đất 

(glinus 

oppositifolius) 

Đồng Ngọc 

Quang 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

1.Mục đích 

Đánh giá ảnh hưởng một số mẫu giống và phương thức nhân giống (invitro, 

giâm cành, gieo hạt) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng 

cây rau 

đắng đất (Glinus oppositifolius L.) trồng tại Gia Lâm, Hà Nội ” 

2.Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm nghiên cứu mẫu giống được tiến hành đánh giá 5 mẫu giống 

thu 

thập ở 5 điểm khác nhau bố trí trồng theo khối tuần tự không lặp lại tại 

vườn thí 

nghiệm thuộc Khoa Nông học và. 

Lấy số liệu đo đếm định kì 7 ngày /lần với các chỉ tiêu: chiều dài cây, 

đường 

kính rễ, chiều dài rễ, số quả, số hoa, năng suất,… 

Thí nghiệm đánh giá phương thức nhân giống gồm cây giống có nguồn gốc 

từ gieo hạt, giâm cành và từ bình nuôi cấy mô (invitro), mỗi phương thức là 

một 

công thức, bố trí theo khối ngẫu nghiên hoàn chỉnh 3 lần lặp. Mối lần lặp 

được bố 

trí 5 m2. 

3.Kết quả và kết luận 

Sau 3 tháng theo dõi về các chỉ tiêu về sinh trưởng và phát triển của rau 

đắng đất trên 5 mẫu giống và 3 phương thức nhân giống 

81 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của giá thể, 

thời vụ đến khả 

năng nhân giống 

Hoàng Tiến 

Dũng 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

Thí nghiệm ngiên cứu về ảnh hƣởng của thời vụ, giá thể đến khả năng 

giâm cành của 1 số cây dƣợc liệu. Đƣợc nghiên cứu trong nhà lƣới theo 

phƣơng 

pháp giâm cành. Có 3 thời vụ giâm cành trên 5 loại cây. Kết quả của việc 



của một số cây 

thuốc tại Gia Lâm - 

Hà Nội 

nghiên 

cứu là chỉ ra thời vụ thích hợp cho việc giâm cành của các cây sau: đinh 

lăng, 

thìa canh, kim ngâm, chè dây. Với các chỉ số chiều cao cành giâm, số lá 

trên 

cây, đƣờng kính cây và tỷ lệ xuất vƣờn của các loài cây xem ở thời vụ nào 

là tốt 

nhất, để có thể nhân giống trồng trên quy mô lớn. Trên 2 giá thể cát và đất 

chỉ ra 

giá thể nào giâm cành có hiệu quả hơn. Cụ thể nhƣ sau: Cây thì canh: thời 

vụ 1 

là thời vụ mà có các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển tốt nhất, nên ở thời 

vụ này 

có tỷ lệ cây xuất vƣờn cao nhất và thời gian xuất vƣờn của cây nhanh nhất. 

Thời 

vụ 2 là thời vụ có các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển tốt sau thời vụ 1, 

nên 

thời vụ này có tỷ lệ cây xuất vƣờn tƣơng đối và thời gian cây xuất vƣờn 

sau thời 

vụ 1 khoảng 3 ngày. Thời vụ 3 là thời vụ có các chỉ tiêu sinh trƣởng và 

phát 

triển kém nhất, nên tỷ lệ cây xuất vƣờn cũng thấp nhất và thời gian xuất 

vƣờn 

cũng chậm nhất.Cây đinh lăng: thời vụ có các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát 

triển 

tốt nhất, nên ở thời vụ này có tỷ lệ xuất vƣờn là 80,50% cao nhất và thời 

gian 

xuất vƣờn của cây cũng nhanh nhất. Tiếp theo là thời vụ 2 và thời vụ 3 là 

có các 

chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển là kém hơn thời vụ 1 nên tỷ lệ cây xuất 

vƣờn 

của 2 thời vụ này cũng sẽ thấp hơn và thời gian xuất vƣờn của cây sẽ lâu 

hơn 



thời vụ 1. Cây hƣơng nhu: thời vụ có các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển 

tốt 

nhất, nên ở thời vụ này có tỷ lệ xuất vƣờn là cao nhất là 83,60% và thời 

gian 

xuất vƣờn của cây cũng nhanh nhất. Tiếp theo là thời vụ 2 và thời vụ 3 là 

có các 

chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển là kém hơn thời vụ 1 nên tỷ lệ cây xuất 

vƣờn 

của 2 thời vụ này cũng sẽ thấp hơn và thời gian xuất vƣờn của cây sẽ lâu 

hơn 

thời vụ 1. Cây kim ngân: thời vụ có các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển 

tốt 

nhất, nên ở thời vụ này có tỷ lệ xuất vƣờn là 80,57% cao nhất và thời gian 

xuất 

vƣờn của cây cũng nhanh nhất. Tiếp theo là thời vụ 2 và thời vụ 3 là có các 

chỉvi 

tiêu sinh trƣởng và phát triển là kém hơn thời vụ 1 nên tỷ lệ cây xuất vƣờn 

của 2 

thời vụ này cũng sẽ thấp hơn và thời gian xuất vƣờn của cây sẽ lâu hơn 

thời vụ 

1. Cây chè dây: thời vụ có các chỉ tiêu sinh trƣởng và phát triển tốt nhất, 

nên ở 

thời vụ này có tỷ lệ xuất vƣờn là 78,26% cao nhất và thời gian xuất vƣờn 

của 

cây cũng nhanh nhất. Tiếp theo là thời vụ 2 và thời vụ 3 là có các chỉ tiêu 

sinh 

trƣởng và phát triển là kém hơn thời vụ 1 nên tỷ lệ cây xuất vƣờn của 2 

thời vụ 

này cũng sẽ thấp hơn và thời gian xuất vƣờn của cây sẽ lâu hơn thời vụ 1 

82 Đại học 

Đánh giá khả năng 

sinh trưởng, phát 

triển và năng suất 

của một số dòng, 

Nghiêm 

Phong Hào 

TS. Đinh 

Thái Hoàng 

Nghiên cứu đề tài khóa luận được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của một số giống hướng dương trong vụ 

đông xuân năm 2020-2021. Từ đó đề xuất một số dòng, giống triển vọng, 

đưa vào thí nghiệm so sánh giống chính quy. Thí nghiệm bao gồm 12 dòng, 



giống hướng dương 

(Helianthus 

annuus) trong vụ 

Đông Xuân năm 

20212021 trên đất 

Gia Lâm - Hà Nội 

giống hướng dương được bố trí theo phương pháp tập đoàn giống, tuần tự, 

không nhắc lại. Tìm hiểu đặc điểm hình thái, khả năng sinh trưởng và phát 

triển của 12 dòng, giống hướng dương. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm các 

chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, tăng trưởng chiều cao, số lá, khả năng ra 

hoa, các chỉ tiêu sinh lý. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 

một số dòng, giống hướng dương trong vụ đông xuân 2020-2021. Mức độ 

nhiễm sâu bệnh hại và năng suất hạt. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các 

giống hướng dương sinh trưởng tốt trong vụ đông xuân 2020-2021. Các 

dòng, giống nhiễm nhẹ các đối tượng sâu, bệnh hại chính, đặc biệt đối với 

sâu xanh và bệnh phấn trắng cần phải chú ý hơn để khắc phục, giảm thiểu 

sâu bệnh hại. Nhiều giống hướng dương thích hợp cho sản xuất lấy hạt. 

Trong đó các dòng, giống G4 và G30 là những giống cho năng suất cao 

nhất có thể đưa vào so sánh dòng, giống chính quy. 

83 Đại học 

Nghiên cứu Mật độ 

và phân bón cho 

sản xuất giống lúa 

DCG66 tại Hà Nội 

Lê Phương 

Thảo 

GS.TS. Phạm 

Văn Cường 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón và mật độ cấy để sản xuất hạt giống 

DCG66 đ tại Gia Lâm, Hà Nội trong vụ Hè Thu 2021. Thí nghiệm gồm 6 

công thức 3 lần lặp lại theo kiểu ô lớn - ô nhỏ, gồm 3 mức phân phân bón 

P1: 90 kgN/ha + 68 kgP2O5/ha + 68 kgK2O; P2: 110 kgN/ha + 83 

kgP2O5/ha + 83 kgK2O; P3: 130 kgN/ha + 98 kgP2O5/ha + 98 kgK2O và 

hai mật độ cấy 40 và 50 khóm/m2. Kết quả cho thấy, phân bón và mật độ 

đã ảnh hưởng đến mức độ nhiễm sâu hại và năng suất của DCG66. Ở mức 

bón thấp (P1) và cấy thưa 40 khóm/m2 thì tỷ lệ nhiễm sâu cuốn lá nhỏ (C. 

medinalis) và sâu đục thân (S. incertulas) thấp nhất. Ở mức bón 110 kgN/ha 

+ 83 kgP2O5/ha + 83 kgK2O với mật độ cấy 40 khóm/m2 trong vụ Hè Thu 

2021, DCG66 cho năng suất cao nhất tại Gia Lâm – Hà Nội. 

84 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của lượng 

phân bón và mật độ 

cấy đến sinh trưởng 

và năng suất của 

giống lúa DCG66 

trong vụ mùa 2021 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

Trần Việt 

Anh 

PGS.TS. 

Tăng Thị 

Hạnh 

Thí nghiệm đồng ruộng 2 yếu tố được thiết kế theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (Split 

- plot design) nhằm đánh giá ảnh hưởng của 3 mức phân bón P1 (90 

kgN/ha + 68 kgP2O5/ha + 68 kgK2O), P2 (110 kgN/ha + 83 kgP2O5/ha + 

83 kgK2O), P3 (130 kgN/ha + 98 kgP2O5/ha + 98 kgK2O) và 2 mật độ cấy 

M1 (35 khóm/m2), M2 (45 khóm/m2) đến sinh trưởng, phát triển và năng 

suất của giống lúa mới DCG66. Kết quả nghiên cứu lựa chọn được công 

thức phù nhất là P2M2  cho giống lúa mới DCG66 trong điều kiện vụ mùa 

tại Gia Lâm, Hà Nội. 



85 Đại học 

The effects of 

waterlogging on 

growth and 

development of 

quinoa plant 

Chu Hồng 

Quân 

TS. Nguyễn 

Văn Lộc 

Thí nghiệm đánh giá thiếu hụt oxy vùng rễ đến sinh trưởng và phát triển 

cây diêm mạch trong điều kiện thủy canh theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn 

với 6 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm chọn lọc ra được 3 giống diêm mạch 

có khả năng chống chịu tốt phục vụ nghiên cứu và chọn tạo giống. 

86 Đại học 

Khảo sát tập đoàn 

lúa các sòng lúa cải 

tiến có gene năng 

suất cao trong vụ 

xuân 2021 tại Gia 

Lâm-Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

GS. TS. 

Phạm Văn 

Cường 

Thí nghiệm khảo sát tập đoàn các dòng lúa cải tiến có năng suất cao được 

thực hiện tại khu đồng ruộng khoa Nông học trong vụ xuân 2021. Thí 

nghiệm được bố trí theo kiểu tuần tự không nhắc lại. Mục đích nhằm chọn 

ra những dòng ưu tú có đặc điểm nông sinh học tốt, năng suất cao và chất 

lượng tốt, chống chịu sâu bệnh và thích ứng với điều kiện môi trường. Kết 

quả nghiên khảo sát cho thấy các dòng D22, D23, D24, D25 và D116 có 

thời gian sinh trưởng ngắn nhất 105 ngày, chiều cao cây đtạ cao nhất tại 

dòng D29 (108,2 cm) và thấp nhất tại dòng D01 (82,3 cm), số lá dao động 

từ 13,6 - 13,8  lá, chiều dài bông của các dòng/giống dao động từ 20,5-27,2 

cm. Năng suất thực thu giữa các dòng, giống dao động từ 36,9 - 124,52 

tạ/ha. Đánh giá tổng hợp về năng suất và chất lượng đã chọn ra được các 

dòng có triển vọng như D01, D27, D29, D64, D116. 

87 Đại học 

nghiên cứu ảnh 

hưởng của thời vụ 

trồng đến sinh 

trưởng và năng suất 

hạt nguyên chủng 

của một số giống 

lúa thuần tại Gia 

Lâm –Hà Nội trong 

vụ xuân 2021 

Đào Thị Hà 

GS. TS. 

Phạm Văn 

Cường 

Thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 thời vụ (mỗi 

thời vụ cách nhau 15 ngày), 3 giống/dòng lúa với 3 lần nhắc lại thực hiện 

trong vụ xuân 2021 tại khoa Nông học.  Kết quả thí nghiệm cho thấy, thời 

gian sinh trưởng của các dòng/giống thí nghiệm có chịu ảnh hưởng bởi thời 

vụ gieo trồng trong vụ xuân, TV1 do gieo cấy sớm gặp rét nên thời sinh 

trưởng dài. các chỉ tiêu tiêu số nhánh , chiều cao cây, số lá không chịu ảnh 

ảnh hưởng nhiều. Năng suất thực thu cũng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời 

vụ trồng, khi gieo cấy muộn tại thời vụ 3 cho năng suất lúa thấp hơn so với 

2 thời vụ trước đó. Trong vụ xuân 2021, thời vụ 2 gieo khoảng 30/1 là phù 

hợp nhất với các dòng/giống thí nghiệm. 

88 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của mật độ 

cấy và mức phân 

bón đến sinh 

trưởng phát triển 

của sản xuất hạt 

Lê Thị 

Quỳnh Trang 

GS. TS. 

Phạm Văn 

Cường 

Thí nghiệm ngoài đồng ruộng được bố trí trong vụ Xuân năm 2021 tại khoa 

nông học  nhằm xác định mật độ cấy và mức  phân bón cho năng suất cao 

và phù hợp với điều kiện canh tác của giống lúa DCG66. Thí nghiệm được 

bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (split – slot), 3 lần nhắc lại, bao gồm 3 mức 

phân bón là 90 kg N + 68 kg P2O5+ 68 kg K2O, 110 kg N + 83 kg P2O5+ 

83 kg K2O, 130 kg N + 98 kg P2O5+ 98 kg K2O, và 2 mật độ cấy là 40 



giống lúa DCG66 

trong vụ xuân 2021 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

khóm/m2, 50 khóm/m2. Kết quả đánh giá cho thấy mật độ cấy và mức 

phân bón khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao cây, sô nhánh hữu 

hiệu, chỉ số diện tích lá, lượng tích lũy chất khô, số bông/m2, năng suất 

thực thu và năng suất lý thuyết của giống lúa DCG66 nhưng không ảnh 

hưởng đến tỷ lệ % hạt chắc và khối lượng 1000 hạt. Lượng phân bón phù 

hợp cho giống lúa DCG66 là 90 kg N + 68 kg P2O5+ 68 kg K2O và mật độ 

cấy là 40 khóm/m2 

89 Đại học 

So sánh một số 

dòng lúa có triển 

vọng năng suất cao 

và kháng bạc lá 

trong vụ xuân năm 

2021 tại Gia Lâm- 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

GS. TS. 

Phạm Văn 

Cường 

Thí nghiệm theo phương pháp khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB) với 3 lần 

nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm là 15 m2. Thí nghiệm thực hiện tại khu 

đồng ruộng khoa học, gồm 10 dòng lúa triển vọng. Kết quả thí nghiệm cho 

thấy, các dòng /giống lúa thí nghiệm có thời gian sinh trưởng và chiều cao 

cây, số lá tương đương so với giống đối chứng IRBB. Các dòng/giống lúa 

có khả năng kháng bệnh bạc lá tốt, ít bị sâu bệnh hại trong vụ  Xuân 2021. 

Năng suất thực thu đạt cao nhất ở dòng DCG36 với 64,3 tạ/ha. 

90 Đại học 

So sánh các dòng 

lúa japonica mới 

chọn tạo theo 

hướng lấy dầu gạo 

trong vụ xuân 2021 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội. 

Lê Thị 

Huyền Trang 

PGS. TS. 

Tăng Thị 

Hạnh 

Thí nghiệm được bố trí ngoài đồng ruộng trong vụ xuân 2021 theo kiểu 

khối ngẫu nhiên hoàn toàn RCB, 3 lần nhắc lại. Thí nghiệm 1 yếu tố là 

giống (gồm Ja03, Ja12, Ja17, Ja23, Ja25, Ja35, C11 và đối chứng Ja02). Kết 

quả cho thấy các dòng lúa japonica mới có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 

dòng đối chứng từ 2-7 ngày. Chiều cao cây cuối cùng của các dòng 

japonica dao động từ 88.0cm đến 108.9 cm,  thuộc nhóm thấp cây, chống 

đổ tốt. Năng suất thực thu của các dòng lúa thí nghiệm dao động trong 

khoảng 65.1- 75 tạ/ha, trong đó dòng có năng suất cao nhất là Ja35 

(75tạ/ha) và thấp nhất là dòng Ja03 (65.1 tạ/ha). Hai dòng triển vọng nhất, 

có năng suất hạt cao và hàm lượng dầu trong cám cao, phù hợp cho mục 

đích lấy dầu  là Ja35 và Ja17. 

91 Đại học 

Ảnh hưởng của 

lượng phân bón và 

mật độ cấy đến 

sinh trưởng và 

năng suất của 

giống lúa DCG66 

trong vụ xuân 2021 

Đặng Việt 

Hoàng 

PGS. TS. 

Tăng Thị 

Hạnh 

Thí nghiệm đồng ruộng được theo kiểu ô lớn ô nhỏ với 3 lần nhắc lại bao 

gồm 3 mức phân bón là 90 kg N + 68 kg P2O5 + 68 kg K2O/ha, 110 kg N 

+ 83 kg P2O5 + 83 kg K2O/ha, 130 kg N + 98 kg P2O5 + 98 kg K2O/ha, 

và 2 mật độ cấy là 35, 45 khóm/m2, số dảnh cấy là 2-3 dảnh/khóm  trong 

vụ Xuân năm 2021 tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Kết quả đánh giá cho thấy lượng phân bón khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt 

đến số nhánh, khối lượng chất khô tích lũy, số bông/m2 và năng suất thực 

thu của giống lúa nhưng không ảnh hưởng đến chiều cao cây, số hạt/bông, 



tại Lạng Gang, Bắc 

Giang 

khối lượng 1000 hạt. Mật độ thay đổi ảnh hưởng đến số nhánh, khối lượng 

chất khô tích lũy, số bông/m2, và số hạt/bông nhưng lại không ảnh hưởng 

đến khối lượng 1000 hạt và năng suất thực thu. Lượng phân bón và mật độ 

cấy phù hợp cho giống lúa DCG66 để sản xuất thương phẩm là 110 kg N + 

83 kg P2O5 + 83 kg K2O/ha và 35 khóm/m2. 

92 Đại học 

Ảnh hưởng của 

lượng phân bón và 

mật độ cấy đến 

sinh trưởng và 

năng suất hạt giống 

lúa DCG66 vụ 

xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Đào Thị 

Thùy Linh 

PGS. TS. 

Tăng Thị 

Hạnh 

Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí trong vụ Xuân năm 2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (split – plot), 3 lần nhắc lại, bao gồm 3 mức 

phân bón là 90kg N + 68kg P2O5 + 68kg K2O, 110kg N + 83kg P2O5 + 

83kg K2O, 130kg N + 98kg P2O5 + 98kg K2O và 2 công thức mật độ là 35 

khóm/m2, 45 khóm/m2. Kết quả đánh giá cho thấy lượng phân bón và mật 

độ cấy khác nhau ảnh hưởng rõ rệt tới số nhánh/khóm, năng suất lý thuyết 

và năng suất thực thu của giống lúa DCG66 nhưng không ảnh tới số 

hạt/bông, tỉ lệ hạt chắc và khối lượng 1000 hạt. Kết quả nghiên cứu đã lựa 

chọn được lượng phân bón phù hợp cho sản xuất hạt giống nguyên chủng 

của giống lúa DCG66 tại Hà Nội vụ Xuân là 110kg N + 83kg P2O5 + 83kg 

K2O, mật độ cấy thích hợp là 45khóm/m2. 

93 Đại học 

Ảnh hưởng của 

lượng đạm bón đến 

quang hợp và tích 

lũy chất khô của 

dòng lúa Japonica 

mới trong vụ Xuân 

2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Sao Mai 

PGS. TS. 

Tăng Thị 

Hạnh 

Thí nghiệm được bố trí trong chậu theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn 

RCD, 5 lần nhắc lại gồm 2 mức đạm: N1 (0,5gN/chậu) và N1 (1,5gN/chậu) 

và 3 dòng/giống lúa (Ja17, Ja23 và đối chứng Mizuhochikara). Kết quả thí 

nghiệm cho thấy khi tăng N1 lên N2 thì cường độ quang hợp và các chỉ tiêu 

liên quan như: độ dẫn khí khổng, nồng độ CO2 trong gian bào, cường độ 

thoát hơi nước của các dòng lúa mới đều tăng lên.  Dòng Ja23 có cường độ 

quang hợp cao nhất ở cả hai mức đạm bón. Khi tăng N1 lên N2 thì khối 

lượng chất khô (KLCK) tăng lên rõ rệt. KLCK và năng suất hạt của hai 

dòng lúa mới Ja17 và Ja23 tương đương nhau và đều cao hơn giống gốc 

Mizuhochikara ở cả hai mức đạm bón. Dòng Ja23 có khả năng quang hợp, 

hình thành năng suất chất khô và năng suất hạt cao khi bón với mức đạm 

cao, vì vậy cần tiếp tục thử nghiệm với các mức đạm khác nhau trong điều 

kiện đồng ruộng. 

94 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của biện 

pháp che phủ đến 

khả năng sinh 

Trần Thị 

Phượng 

PGS. TS. 

Nguyễn Việt 

Long 

Đề tài triển khai nghiên cứu các biện pháp che phủ đến khả năng sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của một số giống diêm mạch nhập nội trong 

vụ xuân 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội. Đề tài đã xác định được biện pháp che 



trưởng, phát triển 

và năng suất của 

một số giống diêm 

mạch trong vụ 

xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

phủ góp phần giảm ảnh hưởng của cỏ dại, và hạn hán đầu vụ giúp tăng 

năng suất cây diêm mạch. 

95 Đại học 

So Sánh Một Số 

Giống Diêm Mạch 

Nhập Nội Có Triển 

Vọng Trong Vụ 

Xuân Hè Năm 

2021 Tại Gia Lâm- 

Hà Nội” 

Nguyễn 

Thượng Côn 

PGS. TS. 

Nguyễn Việt 

Long 

Đề tài triển khai nghiên cứu So Sánh Một Số Giống Diêm Mạch Nhập Nội 

Có Triển Vọng Trong Vụ Xuân Hè Năm 2021 Tại Gia Lâm- Hà Nội. Đề tài 

đã xác định được một số giống diêm mạch thích hợp với vụ xuân hè và kiến 

nghị tiếp tục nghiên cứu để có thể sản xuất thử nghiệm 

96 Đại học 

so sánh một số 

giống diêm mạch 

nhập nội có triển 

vọng trong vụ xuân 

hè năm 2021 tại 

Đam Rông - Lâm 

Đồng 

Sùng A Nhà 

PGS. TS. 

Nguyễn Việt 

Long 

Đề tài nghiên cứu một số giống diêm mạch nhập nội có triển vọng trong vụ 

xuân hè năm 2021 tại Đam Rông - Lâm Đồng. Mục tiêu của đề tài là xác 

định được một số giống diêm mạch có khả năng canh tác trong điều kiện 

nước trời tại Lâm đồng. 

97 Đại học 

đánh giá khả năng 

sinh trưởng và 

năng suất của các 

dòng ngô nổ 

Nguyễn Long 

Tuyên 

TS. Nguyễn 

Văn Lộc 

Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của 23 dòng ngô nổ 

được tiến hành tại khu thí nghiệm ruộng Màu Khoa Nông học, được bố trí 

tuần tự không lặp lại. Kết quả  nghiên cứu chọn lọc ra được 3 dòng ngô nổ 

No12, No14 và No22 phục vụ công tác nghiên cứu và chọn tao giống. 

98 Đại học 

đánh giá ảnh hưởng 

của thiếu hụt oxy 

giai đoạn nảy mầm 

đến một số giống 

đậu tương trong 

điều kiện vụ xuân 

2020 

Ngô Hải 

Đăng 

TS. Nguyễn 

Văn Lộc 

Thí nghiệm đánh giá dư thừa đổ ẩm giai đoạn nảy mầm của 5 giống đậu 

tương được tiến hành theo kiểu split-plot với 3 lần nhắc lại. Kết quả thí 

nghiệm chỉ ra rằng giống đậu tương DT2008, LSB-1-17-25 có khả năng 

chống chịu tốt, DT84 mẫn cảm với điều kiện dư thừa độ ẩm giai đoạn nảy 

mầm. 

99 Đại học 
nghiên cứu ảnh 

hưởng của tỷ lệ 

Lê Mạnh 

Cường 

TS. Nguyễn 

Văn Lộc 

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ tro bụi bay đến sinh trưởng và 

năng suất cây của cải và cà chua trên 2 nền đất khác nhau (đất cát ven biển 



phối trộn tro xỉ nhà 

máy nhiệt điện đến 

sinh trưởng và phát 

triển của cây lạc 

trên các nền đất 

khác nhau 

và đất phù sa) được tiến hành trong điều kiện nhà lưới. Kết quả thí nghiệm 

chỉ ra rằng bổ sung 5% tro bụi bay có hiệu quả cho sản xuất cây cà chua và 

cải củ trên 2 nền đất trên. 

100 Đại học 

nghiên cứu ảnh 

hưởng của tỷ lệ 

phối trộn tro xỉ nhà 

máy nhiệt điện đến 

sinh trưởng và phát 

triển của cây củ cải 

và cà chua trên các 

nền đất khác nhau 

Trịnh Thị 

Lan Hương 

TS. Nguyễn 

Văn Lộc 

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ tro bụi bay đến sinh trưởng và 

năng suất cây lạc trên 2 nền đất khác nhau (đất cát ven biển và đất phù sa) 

được tiến hành trong điều kiện nhà lưới. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng bổ 

sung 5% tro bụi bay có hiệu quả cho sản xuất cây lạc đối với 2 nền đất trên. 

101 Đại học 

nghiên cứu tương 

quan trên toàn bộ 

hệ gen liên quan 

đến khả năng chịu 

mặn của cây lúa ở 

giai đoạn mạ 

Đỗ Thành 

Long 

ThS. Phan 

Thị Hồng 

Nhung 

Xâm nhập mặn đe dọa diện tích và năng suất lúa ở nhiều nước trên thế giới, 

nhất là ở các nước Nam Á và Đông Nam Á. Vì vây, nghiên cứu về việc 

chọn tạo giống lúa chịu mặn mới là rất cần thiết. Nghiên cứu này của chúng 

tôi nhằm cung cấp thêm thông tin di truyền về khả năng chịu mặn của cây 

lúa. 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tương quan trên toàn bộ hệ gen (GWAS – 

genome-wide association study) về khả năng chịu mặn của cây lúa (SES) 

bằng ba phương pháp phân tích GWAS là TASSEL-GLM, TASSEL-MLM, 

và FaST-LMM. GWAS được phân tích trên các quần thể gồm số lượng 

giống lúa khác nhau là 2.391 giống, 1372 giống, 889 giống, 628 giống, 386 

giống, và 268 giống với số lượng SNP dùng để phân tích khác nhau (1%, 

4%, 10%, 20%, và 40% trong tổng số 588792 SNP).  

Kết quả:  

1. Xác định QTL liên quan đến khả năng chịu mặn của cây lúa xác định 

bằng phương pháp TASSEL theo mô hình MLM hay mô hình GLM tương 

tự nhau và ít phụ thuộc vào số lượng SNP lựa chọn, phù hợp khi phân tích 

GWAS với số lượng giống ít và số lượng SNP sử dụng để phân tích ít. 

Phương pháp FaST-LMM có thể phân tích được khi số lượng  giống và số 

lượng SNP nhiều. 



2. Kết quả phân tích với các quần thể gồm 268, 386, 628, 889, 1372, 2391 

giống chúng tôi đã xác định được nhiều QTL liên quan đến khả năng chịu 

mặn của cây lúa. Chúng tôi đã xác định được 19, 27, 31, 33, 30, và 18 QTL 

liên quan đến khả năng chịu mặn của cây lúa ở các quần thể gồm 268, 386, 

628, 889, 1372, và 2391 giống.  

3. Có 32 QTL được xác định từ ít nhất 2 quần thể khác nhau, số QTL còn 

lại chỉ được xác dịnh duy nhất ở một quần thể. Trong đó có 2 QTL  

(qSES1.11,  qSES6.3) được chúng tôi đánh giá có tiềm năng  nên tập trung 

phân tích tiếp . Điều này cung cấp thông tin hữu ích trong nghiên cứu và 

chọn tạo giống lúa liên quan đến khả năng chịu mặn. 

102 Đại học 

So sánh một số 

dòng giống lúa 

thuần mới chọn tạo 

trong điều kiện vụ 

mùa 2021 tại gia 

lâm, hà nội 

Trần Mạnh 

Hưng 

PGS.TS. 

Tăng Thị 

Hạnh 

Thí nghiệm được bố trí ngoài đồng ruộng trong vụ mùa 2021 theo kiểu khối 

ngẫu nhiên hoàn toàn RCB, 3 lần nhắc lại. Thí nghiệm 1 yếu tố gồm 12 

dòng lúa thuần mới với hai đối chứng BC15 và ST25. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy: thời gian sinh trưởng của các dòng/giống dao động từ 105 – 120 

ngày. Các dòng/giống thuộc dạng cao cây, có chiều cao cây đều  trên 120 

cm (dao động từ 123.9 – 142.8 cm). Năng suất thực thu của các dòng, 

giống trong khoảng từ 4.3 – 6.7 tấn/ha. Các dòng số 340, Mùa 20, 

R353/Xa21 và HC16 có năng suất thực thu tương đương với  đối chứng 

BC15. Chất lượng cơm của đa số các dòng/giống  từ 9.6 – 14.5 điểm.  

Dòng triển vọng nhất là HC16, dòng  này có năng suất  tương đương so với 

BC15 và có chất lượng cơm cao hơn ST25. 

103 Đại học 

Ảnh hưởng của 

nhiệt độ đến khả 

năng nảy mầm của 

một số giống cây 

trồng có hàm lượng 

protein cao trong 

điều kiệt nhiệt độ 

khác nhau 

Hà Ngọc Sơn 
TS. Nguyễn 

Văn Lộc 

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của thiếu hụt oxy vùng hạt đến khả năng 

nảy mầm của một số giống cây trồng có hàm lượng protein cao trong điều 

kiệt nhiệt độ khác nhau được tiến hành trong điều kiện buồng sinh trưởng, 

thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Kết 

quả thí nghiệm chỉ ra rằng khả năng nảy mầm của các giống tham gia thí 

nghiệm bị ảnh hưởng bởi thiếu hụt oxy vùng hạt, mức độ ảnh hưởng lại phụ 

thuộc vào nhiệt độ xử lý. Kết quả thí nghiệm chọn lọc ra một số giống có 

khả năng chống chịu tốt phục vụ công tác nghiên cứu và chọn tạo giống. 

104           



105 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm nông sinh học 

và nhân giống cây 

an xoa 

Nguyễn 

Mạnh Hoạt 

PGS.TS. 

Ninh Thị 

Phíp 

Kết quả cho thấy rằng cây đinh lăng có tỷ lệ bật mầm cao nhất, tỷ lệ xuất 

 vƣờn cao nhất , thứ 2 là cây voṇg cách có , thứ 3 là cây xa ̣đen , kế cuối  

là an xoa và mỏ qua ̣có tỷ lệ bật mầm và xuất vƣờn là thấp nhất, Về vi ̣ tri ́

hom 

 giâm thi ̀cả 5 loaị cây dƣơc̣ liệu đều cho ra vi ̣ tri ́cành bánh tẻ có từ 2 đến 3  

mầm lách là vi ̣ tri ́tốt nhất để sư ̣duṇg làm hom giâm với các tỷ lệ bật mầm 

khác nhau 

106 Đại học 

NGHIÊN CỨU 

MỘT SỐ KĨ 

THUẬT NHÂN 

GIỐNG CÂY 

MÁC PÚP (Ficus 

pumila L.) 

Nguyễn Thị 

Lan 

TS. Vũ Ngọc 

Thắng 

Mục đích của phương pháp nhân giống Mác púp bằng 2 phương pháp là 

nhân giống vô tính và hữu tính: 1. Nhân giống vô tính: Rút ngắn thời gian 

tạo giống, giữ được hầu hết các đặc điểm của cây giống (cây mẹ), cây mới 

được tạo ra không bị phân ly, biến dị. Đây là đặc tính rất quý trọng trong 

việc chọn tạo giống mới. Các phương pháp nghiên cứu chính: Ảnh hưởng 

của tuổi cành đến khả năng sinh trưởng của cành giâm; Ảnh hưởng của 

nồng độ chất điều tiết sinh trưởng đến khả năng sinh trưởng của cành giâm; 

Ảnh hưởng của giá thể đến khả năng sinh trưởng của cành giâm. Thí 

nghiệm được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn tại nhà lưới – khoa Nông Học – 

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu: Theo nghiên cứu 

cho thấy cành giâm lựa chọn cành sinh dưỡng nếu được xử lý bằng chất 

điều tiết sinh trưởng IAA nồng độ 1000ppm và được giâm trên giá thể đất + 

cát + trấu hun (1:1:1) cho tỉ lệ nảy mầm đạt 64%. Cành sinh thực được xử 

lý bằng chất điều tiết sinh trưởng IAA nồng độ 1500ppm và được giâm trên 

giá thể đất cho tỉ nảy mầm 6%. Như vậy nên sử dụng cành sinh dưỡng 

được xử lý bằng chất điều tiết sinh trưởng IAA nồng độ 1000ppm và được 

giâm trên giá thể đất + cát + trấu hun. 2. Nhân giống hữu tính: Kỹ thuật đơn 

giản, dễ làm, chi phí lao động thấp, giá thành cây con thấp, hệ số nhân 

giống cao, tuổi thọ của cây trồng bằng hạt thường cao hơn với các phương 

pháp khác, cây trồng bằng hạt thường có khả năng thích ứng tốt. Phương 

pháp nghiên cứu chính: Ảnh hưởng của thời điểm thu hái quả đến khả năng 

nảy mầm và sinh trưởng của cây con; Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt đến 

khả năng nảy mầm và sinh trưởng của cây con; Ảnh hưởng của giá thể 

trồng đến khả năng nảy mầm của hạt và sinh trưởng của cây con. Kết quả 

nghiên cứu: Theo nghiên cứu cho thấy khi thu hái quả chín thẫm xử lý bằng 



kỹ thuật ngâm trong nước 4 tiếng và rửa sạch, được gieo trong giá thể đất + 

cát + trấu hun cho tỉ nảy mầm cao nhất đạt 81,20%. 

107 Đại học 

Effects of saline-

drought stress on 

growth of 

sugarcane varieties 

Đoàn Văn 

Vĩnh 

TS. Đinh 

Thái Hoàng 

The experiment was carried out from October 2021 to February 2022 in the 

nethouse conditions of the Faculty of Agronomy, Vietnam National 

University of Agriculture, Trau Quy town , Gia Lam district, Hanoi. The 

experiment was arranged into 3 separated blocks with different stress 

durations respectively to 4, 6 and 8 weeks respectively. In each block 3 salt 

levels (M0, M1, M2) were arranged in a Randomized Complete Block 

Design (RCBD) with3 replications, 3 to 4 pots per replication. main plot 

factors: 3 salinity levels. M0: non-stress (control) – full irrigation by daily 

water loss from a control pot, using fresh water ` M1: Saline stress – full 

irrigation by daily water loss using fresh water until 9 weeks after 

transplanting, then replacing by salt water with concentration 50mM. After 

stress period, fresh water until to experiment finish. M2: Saline stress – full 

irrigation by daily water loss using fresh water until 9 weeks after 

transplanting, then replacing by salt water with concentration 100mM. 

After stress period, fresh water until to experiment finish. causing salinity 

affecting growth parameters such as height, stem diameter, number of 

leaves, leaf area, ability to accumulate dry matter. In addition, salinity also 

affects physiological parameters such as spad, fv/fm. And salt also affects 

the Brix index 

108 Đại học 

ĐÁNH GIÁ HIỆU 

LỰC CỦA 1 SỐ 

CHẾPHẨM 

THUỐC BẢO VỆ 

THỰC VẬT ĐẾN 

SÂU KHOANG 

VÀ SÂU TƠ HẠI 

RAU HỌ HOA 

THẬP TỰ TẠI 

GIA LÂM, HÀ 

NỘI NĂM 2021- 

2022 

Nguyễn Đình 

Quang 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

Xác định đặc điểm sinh học, học sinh thái của sâu tơ. Đánh giá hiệu lực của 

một số chủng nấm và vi khuẩn đối với sâu tơ và sâu khoang. Thí nghiệm 

thực hiện ở các mức nhiệt độ 22,5, 25 và 30oC, ẩm độ dao động từ 70 – 

80%, vòng đời sâu tơ lần lượt là 18,78; 16,48 và 14,28 ngày. Tỷ lệ chết các 

pha sâu non, nhộng ở nhiệt độ 22,5oC là cao nhất 39,1%. Ở nhiệt độ 

22,5°C có tổng số trứng đẻ cao nhất với trung bình là 67,45 quả/cái. Thời 

gian sống của trưởng thành cái ở nhiệt độ 22,5°C- 30°C trung bình từ 7,64- 

8,73 ngày. Trưởng thành đẻ trứng đạt đỉnh cao ở ngày đẻ trứng thứ 3-4. Sau 

120h xử lý thì chủng vi khuẩn BT7, BT8 đạt hiệu lực cao nhất là 93,33% 

tiếp theo là chủng BT1, BT5 là 90,0%, BT2 là thấp nhất 86,66%. Các 

chủng nấm Metarhizium anisopliae và Beauveria basiana (NV001, NV002, 

NV005, PAM21, WBLG, TDBL và TN0024) đối với sâu tơ thì nồng độ 



2x108 hiệu lực cao hơn rõ rệt so với nồng độ 1x108. Sau 168h xử lý hiệu 

lực của chủng nấm TN0024 đạt cao nhất là 83,33%.Hiệu lực của các chủng 

nấm ký sinh Metarhizium anisopliae ( NV002, TN0028, TN0024) và chủng 

nấm Beauveria basiana ( Pam 21) với nồng độ 2x108 (bào tử/ml) đối với 

sâu non sâu khoang tuổi 2,3 Sau 168h xử lý hiệu lực của chủng TN0024 đạt 

cao nhất là 62,2%.Hiệu lực của một số thuốc BTVT với sâu khoang ( 

Delfin®WG, Dupont Prevathon 5SC, Clever150SC và chủng vi khuẩn 

BT7) sau 120h xử lý hiệu lực thuốc của chủng BT7 là 96,67%, thuốc 

Dupon đạt 93,33%, thuốc Clever150SC và Delfin®WG lần lượt đạt 90%, 

83,33%. 

109 Đại học 

NGHIÊN CỨU 1 

SỐ ĐẶC ĐIỂM 

SINH HỌC, SINH 

THÁI CỦA RỆP 

SÁP HỌ 

PSEUDOCOCCID

AE HẠI CÂY 

DÂU Morus alba 

NĂM 2021 TẠI 

HÀ NỘI 

Nguyễn Hoà 

Biên 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Rệp sáp Paracoccus marginatus (Homoptera: Pseudoccocidae) là loài rệp 

sáp hại trên cây trồng nói chung và hại trên cây ăn quả nói riêng đều gây 

ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học, sinh thái học của rệp sáp Paracoccus marginatus được 

thực hiện ở phòng thí nghiệm của bộ môn Côn trùng, khoa Nông học, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam ở hai mức nhiệt độ là 25°C và 30°C và trên 

các loại thức ăn khác nhau (Khoai tây và lá dâu tằm Morus alba) thực hiện 

theo phương pháp nuôi cá thể. Trong khoảng nhiệt độ từ 25°C - 30°C thì 

nhiệt độ càng cao thời gian phát dục các pha của rệp sáp ngắn lại. Vòng đời 

của rệp sáp nuôi ở thức ăn là Khoai tây trên mức nhiệt 25°C trung bình là 

39,00 ngày, ở 30°C vòng đời trung bình là 30,73ngày. Vòng đời của rệp 

sáp nuôi trên thức ăn lá dâu tằm Morus alba, ở 25°C vòng đời dao động 

36,0 ngày, ở 30°C vòng đời là 32,73 ngày. Ở 2 mức nhiệt độ 25°C, 30°C 

nuôi trên 2 loại cây ký chủ khác nhau (Khoai tây và lá dâu tằm Morus alba) 

thì tỷ lệ giới tính con cái luôn cao hơn con đực với tỷ lệ cái/đực là 1/0,22- 

1/0,33. Sức sinh sản của trưởng thành rệp sáp nuôi trên thức ăn là Khoai tây 

ở nhiệt độ 25°C trung bình là 110,60 quả/con cái. Ở mức nhiệt 30°C là 

111,60 quả/ con cái. Khi cung cấp lá dâu tằm morus alba sức sinh sản của 

trưởng thành rệp sáp cao hơn nhiệt độ 25°C là 150,40 quả/con cái và ở  

30°C là 134,60 quả/ con cái. Thời gian sống của trưởng thành cái rệp sáp 

kéo dài hơn đáng kể so với trưởng thành đực. Nhiệt độ, thức ăn ít ảnh 

hưởng đến thời gian sống của trưởng thành cái dao động từ 14,60- 19,40 

ngày. Trưởng thành đực thời gian sống từ 2,4- 3,2 ngày. 



110 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của thuốc 

bảo vệ thực vật đến 

đặc điểm sinh học, 

sinh thái nhện bắt 

mồi Amblyseius 

largoensis 

(Muma)(Acari: 

Phytoseiidae) 

Tạ Thanh 

Huyền 

PGS. TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Nhện bắt mồi A. largoensis là một loài thiên địch tìm thấy trên nhiều loại 

cây trồng như cây đậu, cây cà, dưa, cam, chanh và 1 số loại cây trồng khác. 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức ảnh hưởng của một số thuốc 

BVTV  ở nồng độ LC30 có ảnh hưởng thế nào đến đặc điểm sinh học của 

nhện bắt mồi A. largoensis. Tiến hành thí nghiệm nuôi sinh học ở nhiệt độ 

27ºC tại bộ môn Côn trùng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Kết quả 

đánh giá ảnh hưởng của 6 loại thuốc BVTV thường dùng trong phòng 

chống nhện đỏ đối với nhện bắt mồi A. largoensis cho thấy thuốc Detect 

500SC có ảnh 

hưởng mạnh nhất rồi đến thuốc Alfamite 20 WP và sau đó là Catex 3,6EC. 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nhện bắt mồi A. largoensis đã cho tiếp 

xúc với thuốc Detect 500SC, Catex 3,6EC và Alfamite 20 WP và nuôi bằng 

nhện đỏ 2 chấm T. urticae ở nhiệt độ 27°C và độ ẩm 75% cho 

thấy chiều rộng của nhện trưởng thành cái và đực khi tiếp xúc với thuốc 

nhỏ hơn rõ rệt so với đối chứng (xử lý nước cất). Tuy nhiên vòng đời của 

nhện bắt mồi 

bị xử lý thuốc không khác biệt rõ rệt so với đối chứng. Tổng số lượng trứng 

đẻ 

trong công thức xử lý thuốc giảm rõ rệt so với đối chứng. Tỷ lệ tăng tự 

nhiên 

của nhện bắt mồi chỉ có sự khác biệt giữa đối chứng với 3 công thức còn lại 

là thuốc 

Detect 500SC, Catex 3,6EC và Alfamite 20 WP. 

111 Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng gây hại của 

sâu keo mùa thu 

Spodoptera 

frugiperda và sâu 

khoang Spodoptera 

litura trên cây hành 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội năm 2021 

Trần Tuấn 

Hùng 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Đề tài tiến hành nghiên cứu so sánh khả năng gây hại của sâu keo mùa thu 

Spodoptera frugiperda và sâu khoang Spodoptera litura trên trên cây hành 

tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội. Nghiên cứu đã xác 

định một số đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài sâu hại trên hành lá. 

Ngoài ra, nghiên cứu đã xác định khả năng tiêu thụ thức ăn của hai loài trên 

hành lá từ đó đánh giá và so sánh khả năng gây hại của 2 loài trên hành lá 

tại Gia Lâm, Hà Nội. 



112 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái ruồi giấm 

Drosophila 

melanogaster trên 

một số thức ăn 

nhân tạo 

Đinh Văn 

Thiện 

ThS. Thân 

Thế Anh 

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của ruồi giấm D. 

Melanogaster được thực hiện tại phòng thí nghiệm của bộ môn Côn trùng, 

khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi đã tiến hành nghiên 

cứu và so sánh đặc điểm sinh học ruồi giấm khi được nhân nuôi trên ba 

công thức thức ăn khác nhau. Thí nghiệm được tiến hành ở mức nhiệt độ là 

25°C và ẩm độ dao động từ 65±5(CT1) là thức ăn giàu đường, công thức 2 

(CT2) là thức ăn cân bằng và công thức 3 (CT3) là công thức giàu nấm men  

không có ảnh hưởng đến thời gian phát dục và tỉ lệ sống của ruồi giấm, 

khối lượng và kích thước của ruồi giấm không có sự sai khác về thời gian 

phát dục pha trứng, pha sâu non và nhộng của ruồi giấm ở 3 công thức thức 

ăn. 

(CT1) là thức ăn giàu đường, công thức 2 (CT2) là thức ăn cân bằng và 

công thức 3 (CT3) là công thức giàu nấm men  không có ảnh hưởng đến 

thời gian phát dục và tỉ lệ sống của ruồi giấm, khối lượng và kích thước của 

ruồi giấm  

Thành phần thức ăn ít có ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính và sức sinh sản của 

ruồi giấm, có sự sai khác về tỉ lệ đực/cái, số ngày đẻ trứng, số trứng con cái 

đẻ trong 1 ngày và tổng số trứng con cái đẻ được trong vòng đời của ruồi 

giấm ở 3 công thức thức ăn  

Tỷ lệ nấm men và đường Y:S có ảnh hưởng đến  sự lựa chọn trưởng thành 

ruồi giấm Drosophila Melanogaster lựa chọn đẻ trứng nhiều nhất công thức 

3 có tỷ lệ nấm men và đường là 1/0.2. Khi không có sự lựa chọn trưởng 

thành ruồi giấm Drosophila Melanogaster lựa chọn đẻ trứng nhiều nhất 

công thức 3 và số lượng trứng trung bình một ngày tại tỷ lệ thức ăn: Nấm 

men: Đường là 1:0.2 là cao nhất so với công thức 1. 

Tỷ lệ thức ăn có ảnh hưởng đến sức sinh sản của ruồi giấm Drosophidae 

Melanogaster trên ba tỷ lệ loại thức ăn nhân tạo thế hệ con cái. Tỷ lệ thức 

ăn nấm men và đường là 1:0.2 tỷ lệ đẻ trứng trung bình 1 ngày  là nhiều 

hơn so với 2 tỷ lệ thức ăn còn lại.  
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Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học và so 

sánh khảnăng gây 

hại của sâu keo 

Bùi Quỳnh 

Xuân 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Đề tài tiến hành nghiên cứu so sánh khả năng gây hại của sâu keo mùa thu 

Spodoptera frugiperda và sâu khoang Spodoptera litura trên cây ngô tại vụ 

thu đông năm 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả điều tra đồng ruộng cho 

thấy sâu keo mùa thu trên cây ngô có diễn biến mật độ cao hơn so với sâu 



mùa thuSpodoptera 

frugiperdavàsâu 

khoang Spodoptera 

litura trên cây ngô 

vụthu đông năm 

2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

khoang trong vụ thu đông năm 2021 tại Lệ Chi, Gia Lâm. Mật độ cao nhất 

là 3,9con/m² vào giai đoạn ngô 5-6 lá. Sâu khoang có mật độ cao nhất là 

0,8 con/m² ở gian đoạn 2-3 lá. Thời gian phát dục các pha và vòng đời của 

sâu keo mùa thu và sâu khoang có sự sai khác khi nuôi trên lá ngô. Vòng 

đời sâu keo mùa thu ngắn hơn sâu khoang với thời gian trung bình là 26,6 

ngày, vòng đời sâu khoang là 36,23 ngày. Đời của cá thể đực sâu keo mùa 

thu cũng ngắn hơn sâu khoang với thời gian trung bình là 33 ngày so với 

37,56 ngày của sâu khoang. 
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Nghiên cứu tác 

đôṇg của thuốc trừ 

sâu đến các thế hê ̣

nhêṇ bắt mồi 

Amblyseius 

largoensis (Muma) 

(Acari: 

Phytoseiidae) 

Hoàng Hải 

Nam 

PGS. TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá khả năng hiǹh thành tińh kháng thuốc 

ở LC30 xem có ảnh hưởng thế nào đến đặc điểm sinh học của nhện bắt 

mồi. Tiến hành thí nghiệm nuôi sinh học trong tủ điṇh ôn ở nhiệt độ 27ºC 

tại phòng A109 khoa nông hoc̣, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Kết quả 

cho thấy trong 4 loại thuốc thử nghiệm OBERON 240SC, COMITE 73EC, 

MIDAN 10WP, MOVENTO 150OD với nhện bắt mồi A. largoensis, thuốc 

Comite 73EC có ảnh hưởng mạnh nhất. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của 

NBM A. largoensis đã cho tiếp xúc với thuốc Comite 73EC và Movento 

150OD ở nồng độ LC30 cho thấy không có sư ̣thay đổi trong vòng đời của 

con cái. Tuy nhiên thời gian phát dục trước trưởng thành của nhện đực 

trong công thức Movento 150OD ở cả 2 thế hệ là ngắn nhất, tiếp theo là 

công thức đối chứng và dài nhất ở thuốc Comite 73EC ở thế hệ thứ 3. Tổng 

số lượng trứng đẻ cao nhất ở công thức đối chứng ở thế hệ 1 và 3 lần lượt là 

20,37 và 19,91 quả, tiếp theo ở Comite 73EC lần lượt là 16,53 và 17,62 và 

thấp nhất ở Movento 150OD lần lượt là 12,38 và 12,75. Tỷ lệ tăng thực tự 

nhiên không khác biệt rõ rệt giữa đối chứng và thuốc Comite 73EC, tuy 

nhiên cao hơn rõ rệt so với thuốc Movento 150OD. 

115 Đại học 

Evaluating the 

effect of 

insecticides on 

multigeneration of 

predatory mite 

Neoseiulus 

longispinosus 

Lê Thị Trang 

PGS. TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Among the natural enemies, the phytoseiid mite Neoseiulus longispinosus 

(Evans) has an important predatory role on spider mites. To evaluate the 

effect of an LC30 insecticide concentration on the descendant generation 

predatory mite, and then make reasonable recommendations for using 

insecticide to reduce the risks posed to the predatory mite while also 

assisting individuals in becoming acclimated to pesticide pressure. Using a 

bioassay experiment to calculate the LC50 and LC30 values of the 

insecticides Detect 500SC and Comite 73EC. The rearing microcosm 



(Evans) (Acari: 

Phytosiidae). 

experiment on munger cell at the 1st, 3rd, and 5th generation 

N.longispinosus after LC30 concentration of insecticides application under 

27±1℃, 75%±0.4 RH condition. The life cycles of the mites exposed with 

Comite 73EC in all generations were similar as the control, the life cycle 

ranged from 5.21 to 5.81 days. However, the life cycles of the mites 

exposed Detect 500 SC at 1st, 3rd generation (4.79, 4.33 days, respectively) 

were significantly shorter than the 5th generation and other treatments. 

Developmental time of male immature stages was shortest at 3rd generation 

control treatment (4.19 days) and longest at 3rd, 5th generation Detect 

500SC and 5th generation Comite 73EC treatments (2.27, 3.07, 2.47 days, 

respectively). The total number of eggs per female at control treatments 

was higher than Detect 500SC and Comite 73EC treatments. At the 3rd 

generation of Detec500SC treatment gives the highest result with the 

intrinsic rate of natural increase rm (0.325 females/female/day), and the 

lowest values were recorded on 3rd generation of Comite 73EC (0.218).  

116 Đại học 

Study on biological 

and ecological 

characteristics of 

the beetarmyworm 

Spodoptera exigua 

(Hubner) on green 

onion  GREEN 

ONION 

Vũ Thị Giang 
TS. Phạm Thị 

Hiếu 

The beet army worm is the most dangerous common in green onion pest to 

study relative the occurrence of this pest and the factors regulating its 

population dynamics remain unanswered. Further work is needed in each of 

these areas to define the levels and components of the several factors that 

create or detract from outbreaks. Accurate identification of Spodoptera 

exigua morphological, ecological, and biological features is the foundation 

for determining suitable preventative actions. 

117 Đại học 

Thành phần mọt 

hại thóc,nghiên cứu 

đặc điểm sinh học 

,sinh thái loài mọt 

gạo Sitophilus 

Oryzae Linnaeus 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội năm 2021 

Bùi Thị Lan 

Hương 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định thành phần mọt hại nông sản 

tại kho nguyện liệu thức ăn chăn nuôi tại Hà Nội; đi sâu vào nghiên cứu 

đặc điểm sinh học, sinh thái loài mọt gạo Sitophilus oryzae 

Linnaeus.Những nghiên cứu về thành phần mọt hại được thực hiện theo 

QCVN 01-141:2013 /BNNPTNT. Qua điều tra tôi thu được 10 loài thuộc 6 

họ trong bộ cánh cứng Coleoptera, trong đó phổ biến nhất là mọt gạo 

Sitophilus oryzae, Mọt thóc đỏ Tribolium castaneum Herbst và mọt đục hạt 

nhỏ Rhizopertha dominica Fabricius. Mọt gạo Sitophilus oryzae Linnaeus 

trên thức ăn là gạo cho thấy chúng hoàn thành vòng đời trong 45.54 ngày ở 

25°C và ở 30°C là 41.89 ngày. Sức sinh sản, tỷ lệ trứng nở, tỷ lệ giới tính 



đực/cái ở 25°C (lân lượt là 77.20 quả/TT cái; 84.45% và 1/1,17) và ở 30°C 

(lần lượt là 83.40 quả/TT cái; 81.11% và 1/1,44). 

3.Khi nghiên cứu về sự gia tăng quần thể và hao hụt trọng lượng chúng tôi 

nhận thấy rằng tốc độ gia tăng quần thể tăng dần cùng với đó là hao hụt 

trọng lượng gây ra bởi mọt gạo càng lớn, trọng lượng hao hụt cao nhất là 

9.35g ở công thức 15 cặp trên thức ăn là gạo nếp sau 90 ngày thí nghiệm. 

118 Đại học 

Thành phần ruồi 

đục quả hộ 

Tephritidae tại Hải 

Dương, một số đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái loài ruồi đục 

quả Bactrocera 

correcta (Bezzi) 

năm 2021 

Trần Thu Hà 
PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của ruồi đục quả 

Bactrocera correcta (Bezzi) (Diptera: Tephritidae) được thực hiện ở phòng 

thí nghiệm của bộ môn Côn trùng, khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. Tiến hành điều tra ngoài đồng thu bắt thành phần ruồi đục quả. 

Tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái ruồi đục quả B. correcta 

trên bốn loại thức ăn khác nhau bằng phương pháp nhân nuôi cá thể. Thức 

ăn tự nhiên với tỉ lệ đường : nấm men: thịt quả ổi xay = 1: 3,3: 28,7, thức 

ăn nhân taọ 1 với tỉ lệ đường: nấm men: nước cất = 1: 1,6: 8,2, thức ăn 

nhân taọ 2 với tỉ lệ đường: nấm men: nước cất = 1:1,6: 12,3, thức ăn nhân 

taọ 3 với tỉ lệ đường: nấm men = 1: 0,8; tập tính đẻ trứng và nhip̣ điêụ đẻ 

trứng của ruồi đục quả B. correcta. Kết quả cho thấy khi nuôi ruồi đục quả 

B. correcta trên bốn loại thức ăn thì thời gian phát dục các pha trước trưởng 

thành có sự không tương đồng, cu ̣thể ở thức ăn tư ̣nhiên thời gian phát dục 

các pha trước trưởng thành là ngắn nhất so thức ăn nhân taọ .Về tập tính đẻ 

trứng sau khi tiến hành thí nghiệm thấy được thức ăn tự nhiên và thức ăn 

nhân taọ 1 số trứng để là nhiều nhất, về nhip̣ điêụ đẻ trứng thi ̀có sư ̣không 

tương đồng về số trứng để/giờ trong ngày, số trứng đẻ nhiều nhất vào vào 

khoảng thời gian giữa trưa 10- 12h và thấp nhất khoảng thời gian chiều tối 

16- 20h. 

119 Đại học 

Thành phần mọt 

hại ngô nhập khẩu 

tại Hải Phòng, 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái loài mọt ngô 

Sitophilus zeamais 

Phạm Thị 

Minh Huệ 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Mọt đục hạt nhỏ Rhyzopertha dominica Fabricius từ lâu đã là một trong 

những loài gây hại chính trên các loại lương thực bảo quản trong kho như 

ngô,thóc, gạo, sắn, lúa mì, bột mì. Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, sinh 

học, sinh thái, mức độ gây hại của mọt đục hạt nhỏ trên l trên ngô cũng là 

một loại thực phẩm phổ biến, được bảo quản, lưu trữ ở nhiều nơi tại Việt 

Nam là cần thiết. Chúng tôi đã điều tra, thu thập thành phần mọt hại trên 

lạc tại một số chợ thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội theo phương pháp điều tra 

định kỳ, cố định điểm. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học của  mọt đục hạt 



Motschulsky năm 

2021 

nhỏ ở các mức nhiệt độ 250C và 300C, ảnh hưởng các loại thức ăn đến 1 số 

chỉ tiêu sinh học, đánh giá sự hao hụt trọng lượng ngô sau các thời gian bảo 

quản lây nhiễm mẫu 10, 20, 30, 40, 50, 60 ngày, Sau 90 ngày bảo quản trên 

ngô vỡ, số lượng mọt đục hạt nhỏ đã gia tăng với số cặp mọt ban đầu lần 

lượt là 1, 2, 5,  10,20 cặp lên lần lượt là 21,33; 39,67; 103,33; 427,67; 

609,67 con và trọng lượng thức ăn bị hao hụt tăng. Kết quả cho thấy thành 

phần mọt gây hại trên ngô năm 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội gồm 6 loài là 

mọt đục hạt nhỏ Rhyzopertha dominica Fabricius, mọt gạo  Sitophilus 

oryzae Linnaeus, mọt thóc đỏ Tribolium castaneum Fabricius,  mọt ngô 

Sitophilus zeamais Motschulsky, mọt thò đuôi điểm vàng Carpophilus 

hemipterus Linnaeus.  

Ở nhiệt độ 25°C và 30°C và độ ẩm 75%, vòng đời trung bình của mọt đục 

hạt nhỏ lần lượt là 57 - 67và 46 - 53 ngày. Tổng số trứng đẻ trung bình của 

mọt đục hạt nhỏ ở 25°C là 97,07 quả và 30°C là 107,81 quả. Trong điều 

kiện không có thức ăn, thời gian sống trung bình của trưởng thành đực tại 

25°C và 30°C và độ ẩm 75% là 42 - 60 và 41 - 56 ngày, đối với trưởng 

thành cái thời gian sống là 43 - 63 và 41 - 56 ngày. Điều tra thời gian phát 

dục và tỉ lệ sống sót trên 2 loại nhiệt độ 25°C và 30°C có tỉ lệ là 77,78% - 

66,67%; tỉ lệ chết là (22,22%-33,33%). Thời gian phát dục từ trứng đến 

trưởng thành vũ hóa trên 2 lọai nhiệt độ 25°C và 30°C tỉ lệ trứng nở của 

mọt đục hạt nhỏ ở mức 30°C cao hơn so với 25°C.  

120 Đại học 

Thành phần sâu hại 

cây dược liệu và 

đặc điểm loài sâu 

xám Spodoptera 

litura tại hà nội 

năm 2021 

Khuất Hoàng 

Quân 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Sâu khoang Spodoptera litura hiện là loài đang gây hại nặng trên cây cúc 

hoa ở trung tâm trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội- huyện Thanh Trì – Hà 

Nội gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và kinh tế. Mục tiêu của nghiên cứu 

này nhằm tìm hiểu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài này để làm cơ sở 

xây dựng các biện pháp quản lý sâu hại hiệu quả. Thí nghiệm nuôi sinh học 

đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông 

học đối với từng cá thể sâu khoang trên hai loại thức ăn là bồ công anh và 

mã đề. Vòng đời của sâu khoang Spodoptera litura trên bồ công anh trung 

bình là 34,31 ± 0,21 ngày và ở mã đề trung bình là 33,05 ± 0,20 ngày trong 

cùng điều kiện nhiệt độ. Sức sinh sản của trưởng thành sâu khoang 

Spodoptera litura với thức ăn thêm là 10% cho các chỉ tiêu sinh sản trên bồ 

công anh trung bình tổng số trứng đẻ/ trưởng thành cái và tuổi thọ của 



trưởng thành cái lần lượt là 633,90 ± 28,81 quả và 10,80 ± 0,29 ngày; trên 

mã đề trung bình tổng số trứng đẻ/ trưởng thành cái và tuổi thọ của trưởng 

thành cái lần lượt là 779,90 ± 20,30 quả và 11,20 ± 0,33 ngày. 

121 Đại học 

nghiên cứu tính 

kháng của một số 

giống lúa đối với 

rầy lưng trắng 

Sogatella Furcifera 

Horvath năm 2021 

Nguyễn Thị 

Hà 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Rầy lưng trắng Sogatella furcifera (Hovarth) là một trong những loài gây 

hại nghiêm trọng trên lúa ở nước ta. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm 

kiểm Đánh giá tính kháng tính kháng của một số giống lúa đối với rầy lưng 

trắng mẫn cảm và ảnh hưởng của một số giống lúa đến đặc điểm sinh học 

của RLT. Chúng tôi tiến hành đánh giá trên 12 giống lúa kết quả thu được : 

2 giống có biểu hiện kháng cao là KR1 và KR9; 1 giống lúa có biểu hiện 

kháng là giống DT8; 4 giống gồm có VN20 , DH9, DH12, DH15 có biểu 

hiện kháng vừa; 2 giống có biểu hiện nhiễm vừa là TD16, DH8; 1 giống 

biểu hiện nhiễm là Khang Dân 18 và giống Bắc Thơm 7 và TN1 có biểu 

hiện nhiễm nặng với rầy lưng trắng mẫn cảm. Từ đó chúng tôi lựa chọ 3 

giống BT7 ( nhiễm nặng) , VN20 ( kháng vừa) và KR1 (kháng cao) có mức 

độ kháng/ nhiễm khác nhau để nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 

rầy lưng trắng. Ở mức nhiệt độ trung bình 29,7°C; độ ẩm trung bình là 72,5 

%, cho thấy vòng đời của rầy lưng trắng trên giống lúa BT7,VN20 và giống 

lúa KR1 lần lượt là 22,60±0,46 ngày, 22,11±0,59 ngày và 22,78±0,67 ngày. 

Chúng tôi nhận thấy sức sinh sản và tỷ lệ trứng nở của rầy lưng trắng mẫn 

cảm nuôi trên giống BT7 (nhiễm nặng) cao hơn so với rầy lưng trắng mẫn 

cảm nuôi trên giống VN20 (kháng vừa) và giống KR1 ( kháng cao). Số 

trứng đẻ trưởng thành cái trung bình trên giống BT7 là 93,2±2,63 quả/ con 

cái, trên giống VN20 là 77,4±2,79, trên giống KR1 là 68,3±2,19 quả/con 

cái. Trong việc phòng trừ rầy lưng trắng gây hại cần tránh lạm dụng thuốc 

BVTV trong phòng trừ rầy lưng trắng nên sử dụng các giống kháng cao, 

kháng, kháng vừa trong phòng trừ rầy lưng trắng, sẽ đem lại hiệu quả cao. 

122 Đại học 

Thành phần sâu hại 

cây dược liệu tại 

Hà Nội 2021, đặc 

điểm sinh học sinh 

thái loài sâu ăn lá 

(Brithys crini 

Farb.) 

Nguyễn 

Quang Hiệp 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định thành phần sâu hại trên một 

số cây dược liệu tại trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà 

Nội năm 2021. Qua điều tra tôi nhận thấy trên cây náng hoa trắng có 2 loài 

sâu hại thuộc 1 bộ, trên cây trinh nữ hoàng cung có 2 loài thuộc 1 bộ, trên 

cây khổ sâm có 3 loài thuộc 2 bộ và trên cây xạ can có 2 loài thuộc 2 bộ. 

Và đã thu thập được 3 loài thiên địch đều thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) 

là bọ rùa đỏ (Micraspis discolor Fabr.) bọ cánh cộc(Paedeus fuscipes )và bọ 



rùa 6 vằn (Menochilus sexmaculatm). Diễn biến mật độ sâu ăn lá Brithys 

crini phát triển mạnh vào giai đoạn từ cuối tháng 5 đến tháng 6, khi cây 

náng hoa trắng đang giai đoạn sinh trưởng,  phát triển thân lá mạnh, sau đó 

giảm dần về giai đoạn sau. 

Sâu ăn lá Brithys crini Fabr. là loài sâu tàn phá rất nặng nề cây trồng thuộc 

họ Amaryllidaceae tại nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Chúng tôi 

tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của 2 điều kiện nhiệt độ 30ºC độ ẩm 70% 

và 28,6ºC độ ẩm 72,4% cũng như trên 2 loại thức ăn nàng hoa trắng và lan 

huệ đến đặc điểm sinh học của sâu ăn lá Brithys crini. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy vòng đời của sâu ăn lá Brithys crini trung bình 34,56 ± 1,19 ngày 

trong điều kiện nhiệt độ 30ºC độ ẩm 70% và 45,90 ± 0,99 ngày ở điều kiện 

nhiệt độ 28,9ºC độ ẩm 72,4%. Số trứng đẻ trung bình khi nuôi trên thức ăn 

náng hoa trắng là 361,62 ± 72,76 quả/TT cái, trên thức ăn lá lan huệ là 

304,69 ± 56,80 quả/TT cái. 

Biện pháp phòng trừ sâu ăn lá Brithys crini bằng chế phẩm BT và nấm bạch 

cương trên là lan huệ. Cho kết quả chế phẩm BT có hiệu lực phòng trừ cao 

(60,7%) sau 3 ngày đối với sâu ăn lá Brithys crini trên cây lan huệ trong 

phòng thí nghiệm. 

123 Đại học 

Một số đặc điểm 

sinh học, sinh thái 

của sâu keo da láng 

Spodoptera exigua 

Hubner và biện 

pháp phòng trừ 

bằng chế phẩm 

sinh học 

Nguyễn Thị 

Huyền Linh 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Sâu xanh keo láng Spodoptera exigua Hubner là loài sâu phổ biến, phân bố 

rộng rãi ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới và đã xuất hiện trên 200 cây kí chủ. 

Sâu keo da láng hiện diện khắp nơi trên thế giới và gây hại phổ biến ở vùng 

khí hậu ôn đới và nhiệt đới như miền Nam Châu Á và Châu Phi, Nam và 

Trung Châu Âu, Châu Úc và Nam Châu Mỹ. Tính đến năm 2016, diện tích 

trồng hành ở đồng bằng sông hồng 8993,7 ha và năng suất đạt 152,2 tạ/ha 

với sản lượng 112582,8 tấn (Tổng cục thống kê 2017).Tại Việt Nam, sâu 

keo da láng (phía Nam được gọi là sâu keo da láng) gây hại trên 4 loại 

thuộc họ hành tỏi. Có 78% nông dân được hỏi cho rằng sâu keo da láng gây 

hại nặng nhất tại Tiền Giang. Trên cơ sở nghiên cứu thành phần sâu hại 

hành hoa tại Hưng Yên, điều tra diễn biến mật độ sâu keo da láng trên hành 

hoa, nghiên cứu về một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài sâu keo 

da láng Spodoptera exigua Hubner hại hành hoa, làm cơ sở để đề xuất một 

số biện pháp phòng trừ bằng chế phẩm sinh học đem lại hiệu quả phòng 

trừ. Sức đẻ trứng của trưởng thành cái nuôi trên nền nhiệt độ 300C thấp 



nhất với sức sinh sản trung bình dao động là 233-258 trứng/con cái, tiếp đó 

đến trưởng thành nuôi sinh học với sức sinh sản dao động 262-417 

trứng/con cái và sức sinh sản cao nhất ở trưởng thành cái nuôi trên nền 

nhiệt 250C với sức sinh sản dao động là 355-474 trứng/con cái. Thời gian 

phát dục các pha trứng, sâu non các tuổi của cá thể cái nuôi trên nền nhiệt 

30oC lần lượt dao động là: 2 ; 2,00-3,00; 1,00-3,00; 1,00-4,00; 2,00-4,00; 

2,00-3,00 ngày ngắn hơn so với thời gian phát dục các pha của cá thể cái 

nuôi trên nhiệt độ 250C có thời gian phát dục lần lượt dao động là 3,00; 

2,00-3,00; 2,00-3,00;2,00-3,00; 3,00-4,00; 3,00-4,00; 3,00-4,00 ngày. Thời 

gian phát dục pha nhộng và vòng đời của sâu keo da láng nuôi trên nền 

nhiệt 250C lần lượt dao động từ 6 – 7 ngày và  34-39 ngày dài hơn so với 

thời gian phát dục pha nhộng và thời gian vòng đời của cá thể cái nuôi trên 

nền nhiệt 300C. 

124 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

yếu tố sinh thái đến 

đặc điểm sinh vật 

học của ruồi giấm 

Drosophila 

melanogaster tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

năm 2021 

Lê Văn 

Thành 

ThS. Thân 

Thế Anh 

Ruồi giấm Drosophila melanogaster gây hại trên một số loài quả chín như 

chuổi, chanh, cam ở giai đoạn quả chín và lên men. Nghiên cứu các ảnh 

hưởng của yếu tố sinh thái đến sự phát triển và một số đặc điểm sinh học 

của ruồi giấm có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát quần thể ruồi. Chúng 

tôi đã tiến hành thí nghiệm và xác định được ảnh hưởng của thức ăn đến 

một số đặc điểm sinh học của ruồi giấm. Kết quả cho thấy tỷ lệ nấm men/ 

đường ảnh hưởng đến thời gian phát triển của ruồi. thời gian phát triển ở 

công thức thức ăn giàu đường kéo dài hơn so với các công thức còn lại. 

Ruồi được nuôi trên thức ăn chuẩn cho sự phát triển tốt, khối lượng cơ thể 

cao.  Ruồi nuôi ở công thức giàu protein (tỷ lệ nấm men cao) thì ruồi có sức 

sinh sản cao nhất.  

125 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh vật học, 

sinh thái học của 

ruồi giấm 

Drosophila 

melanogaster tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

năm 2021 

Lê Thị Minh 
ThS. Thân 

Thế Anh 

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của ruồi giấm Drosophila 

melanogaster tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2021 được thực hiện tại phòng thí 

nghiệm của bộ môn Côn trùng, khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của 4 mật độ bao gồm 

40 trứng, 60 trứng, 80 trứng và 100 trứng/5ml thức ăn lên các đặc điểm 

sinh vật học của ruồi giấm Drosophila melanogaster ở nhiệt độ 25°C và độ 

ẩm là 60-70% và đánh giá sự lựa chọn đẻ trứng của ruồi giấm trên các loại 

thức ăn khác nhau như thức ăn chuẩn (Standard), thức ăn giàu đường 

(Sugar) và thức ăn giàu Protein. Mật độ nuôi đã có ảnh hưởng đến vòng đời 



của ruồi giấm Drosophila melanogaster, cụ thể ở mật độ 40 trứng, vòng đời 

kéo dài 9,38 ngày trong khi vòng đời của chúng ở mật độ 100 trứng kéo dài 

hơn là 11,69 ngày. Mật độ nuôi cũng ảnh hưởng đến kích thước, khối lượng 

các pha phát dục, thời gian sống của trưởng thành đực và trưởng thành cái. 

Khối lượng nhộng và trưởng thành ở mật độ 40 trứng lớn hơn có ý nghĩa so 

với các mật độ còn lại. Ở mật độ 40 trứng, trưởng thành cái có thời gian 

sống trung bình là 38,80 ngày, còn trưởng thành đực có thời gian sống 

trung bình là 36,80 ngày. Không có sự khác biệt khi so sánh sức đẻ trứng 

của ruồi giấm ở các công thức khác nhau. Với thí nghiệm thử sự lựa chọn 

(có lựa chọn và không lựa chọn) đẻ trứng với 3 loại thức ăn ở trên 4 mật 

độ, ruồi giấm ở cả 4 công thức đều ưa thích đẻ trứng nhiều trên thức ăn 

giàu protein so với 2 loại thức ăn còn lại.  

126 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

yếu tố sinh thái đến 

ruồi đuc̣ quả 

Bactrocera dorsalis 

(Hendel) tại Gia 

Lâm, Hà Nội năm 

2021 

Trần Thị 

Khánh Linh 

ThS. Thân 

Thế Anh 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của ruồi đục quả Bactrocera 

dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae) được thực hiện tại phòng thí 

nghiệm cảu bộ môn Côn trùng, khoa Nông Học, Học viện Nông Nghiệp 

Việt Nam. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố 

sinh thái đến đặc điểm sinh học của ruồi đục quả Phương Đông khi nhân 

nuôi trong phòng thí nghiệm làm cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lý 

hiệu quả loài ruồi đục quả Phương Đông. Xác định ảnh hưởng của mật độ 

đến các yếu tố đặc điểm sinh học, sinh thái ruồi đục quả Phương Đông 

trong phòng thí nghiệm. Mật độ ruồi đục quả càng cao thì thời gian phát 

dục các pha của ruồi đục quả càng ngắn. Pha sâu non nuôi ở mật độ CT1 

(400 con) có thời gian phát dục dao động từ 8-10 ngày cao hơn so với CT3 

(600 con) có thời gian phát dục pha sâu non dao động từ 7-10 ngày. Thời 

gian tiền đẻ trứng của ruồi đục quả nuôi ở CT1 (400 con) dao động từ 11-

15 ngày cao hơn so với thời gian phát dục ở CT3 (con) dao động từ 11-13 

ngày. Thời gian sống của trưởng thành kéo dài khi nuôi ở mật độ ruồi đục 

quả Phương Đông thấp, ở CT1 (400 con) trưởng thành sống từ 39-46 ngày, 

khi nuôi ở CT2 (500 con) thời gian trưởng thành sống thấp hơn dao động từ 

33-43 ngày. Khi thức ăn phù hợp thì sức sinh sản của ruồi đục quả càng 

mạnh, cụ thể ở đây chúng tôi ghi nhận thức ăn tự nhiên rất phù hợp với ruồi 

đục quả sinh sản và phát triển. Ruồi đục quả Phương Đông có tỷ lệ đẻ trứng 



trên thức ăn tự nhiên cao hơn so với thức ăn giàu protein và thức ăn chuẩn 

được chuẩn bị sẵn trong các công thức mật độ. 

127 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh vật 

học, sinh thái học 

của mọt ngô 

Sitophilus zeamais 

Motschulsky năm 

2021 

Nguyễn Thị 

Thu Thúy 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

 

Mọt ngô Sitophilus zeamais là một loài côn trùng gây hại phân bố ở khắp 

nơi trên thế giới gây hại ở trong các kho bảo quản lương thực hiện nay. 

Nuôi mọt ngô trên thức ăn ngô Argentina, gạo ở nhiệt độ 25°C, nhiệt độ 

phòng đã xác dịnhđược vòng đời. Sức sinh sản . Số lượng hạt ngô khác 

nhau ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu sinh sản của trưởng thành mọt ngô. 

Khối lượng ngô hao hụt tăng dần theo thời gian bảo quản sau lây nhiễm 

mọt ngô, khi mật độ trưởng thành từ 5 - 20 cặp. 

  

128 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học, 

sinh thái của mọt 

gạo Sitophilus 

oryzae Linnaeus 

(Coleoptera: 

Cucurlionidea) gây 

hại trên lúa mì năm 

2021 

Vũ Thị Diệu 

Linh 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

Sitophilus oryzae Linnaeus (mọt gạo) là loài gây hại phổ biến trên nhiều 

quốc gia. Nghiên cứu về hình thái, đặc điểm sinh học, sinh thái và mức độ 

gây hại của mọt gạo S.oryzae trên lúa mì Canada. Các yếu tố sinh thái nhiệt 

độ 25, 28,56 và ở 30°C ảnh hưởng đến vòng đời, thời gian sống và sức sinh 

sản của trưởng thành mọt gạo. Yếu tố thức ăn ảnh hưởng đến vòng đời của 

mọt gạo kéo dài nhất là 41,6 ngày khi nuôi trên ngô và ngắn nhất là 35,57 

ngày khi nuôi trên malt đại mạch. Nhịn đói làm giảm tỷ lệ sống và khả 

năng sinh sản của trưởng thành sau 14 ngày nhịn đói, không có thế hệ nào 

được sinh ra. Ảnh hưởng mật độ mọt gạo đến sự hao hụt khối lượng thức 

ăn sau thời gian bảo quản. Sau thời gian bảo quản 90 ngày, ở mật độ từ 10 - 

30 cặp trưởng thành mọt gạo, tỷ lệ hao hụt trọng lượng tăng dần theo thời 

gian bảo quản dao động từ 1,73% - 5,11%. Xử lí nhiệt độ cao 50°C làm 

giảm tỷ lệ sống và khả năng sinh sản của trưởng thành.  

129 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học, 

sinh thái rệp sáp 

Planococcus citri 

năm 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội  

Đỗ Thu Nga 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

Rệp sáp Planococcus citri là loài rệp sáp hại trên cây trồng nói chung và hại 

trên cây ăn quả. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của 

rệp sáp Planococcus citri được thực hiện ở hai mức nhiệt độ là 250C và 

300C và trên các loại thức ăn khác nhau (củ khoai tây và lá na). Trong 

khoảng nhiệt độ từ 25- 300C thì nhiệt độ càng cao thời gian phát dục các 

pha của rệp sáp giả cam ngắn lại. Sức sinh sản của trưởng thành rệp sáp giả 

cam nuôi trên thức ăn là củ khoai tây ở nhiệt độ 250C trung bình là 110,60 

quả/con cái. Ở mức nhiệt 300C là 111,60 quả/ con cái. Thời gian sống của 

trưởng thành cái rệp sáp giả cam kéo dài hơn đáng kể so với trưởng thành 



đực. Nhiệt độ, thức ăn ít ảnh hưởng đến thời gian sống của trưởng thành cái 

dao động từ 14,60- 19,40 ngày. Trưởng thành đực thời gian sống từ 2,4- 3,2 

ngày. 

 

  

130 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

yếu tố sinh thái đến 

ruồi đục quả 

Bactrocera correcta 

(Diptera: 

Tephritidae) tại Gia 

Lâm, Hà Nội năm 

2021 

Nguyễn Văn 

Sơn 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang - ThS. 

Thân Thế 

Anh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến ruồi đục quả 

Bactrocera correcta (Diptera: Tephritidae)  trên 3 công thức thức ăn nhân 

tạo có chứa thành phần chính là nấm men và đường với các tỷ lệ khác nhau 

và 1 công thức thức ăn tự nhiên làm từ quả ổi xay, trên 2 mức nhiệt độ là 

25°C và 30°C, nhịp điệu sinh sản và tập tính lựa chọn thức ăn của ruồi đục 

quả B. correcta. Ruồi đục quả B. correcta trên 4 loại thức ăn thì vòng đời 

của ruồi đục quả B. correcta không có sự khác biệt vòng đời lần lượt là 

35,4 ngày; 36,6 ngày; 36 ngày và 35,6 ngày. Kích thước, khối lượng các 

pha và sức sinh sản khi nuôi trên 4 công thức thức ăn không có sự khác 

biệt. Ở 2 mức nhiệt độ 25°C và 30°C thì vòng đời của ruồi đục quả B. 

correcta có sự khác biệt có ý nghĩa. Ở nhiệt độ 25°C vòng đời là 35,4 ngày 

trong khi ở công thức 30°C là 29,6 ngày. Sức sinh sản khi nuôi trên 2 nhiệt 

độ cũng có sự khác biệt ở 25°C trưởng thành cái đẻ trung bình 286,2 

quả/con cái còn ở 30°C trung bình 350,4 quả/con cái. Đối với tập tính lựa 

chọn thức ăn, sau khi tiến hành thí nghiệm thấy được công thức thức ăn số 

2 được lựa chọn đẻ trứng nhiều nhất công thức có tỷ lệ nấm men và đường 

giảm 33,34% so với công thức chuẩn. 

131 Đại học 

Diễn biến mật độ 

rầy nâu vụ đông 

xuân tại Gia Lâm, 

Hà Nội năm 2021 

và đánh giá tính 

kháng rầy nâu của 

một số giống lúa 

Bùi Văn Lộc 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

Nghiên cứu về điều tra diễn biến mật độ rầy nâu và đánh giá tính kháng của 

18 giống lúa đối với rầy nâu và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 

rầy nâu đối với các giống lúa thực hiện tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả điều 

tra mật độ rầy nâu tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội cho thấy trên giống BT7 

cao nhất trung bình là 17,75 con/m2 và thấp nhất trên giống lúa BC15 là 

6,83 con/m2. Kết quả đánh giá tính kháng sau 7 ngày lây nhiễm của rầy 

nâu trên 18 giống cho thấy 1/18 giống biểu hiện tính kháng đó là giống 

TBR89, 7/18 giống biểu hiện mức độ kháng vừa (VN20, DH15, DH8, 

TBR97, DH12, TBR125, BC15), 4/18 giống biểu hiện nhiễm vừa 

(KD18,DT8, TD16, DH9), 2/18 giống biểu hiện nhiễm (DA1, TBR225), 

3/18 giống biểu hiện mức độ nhiễm nặng (BT7, Q5, TN1). Sức sinh sản, tỷ 



lệ nở trứng, tỷ lệ sống sót, thời gian phát dục, tỷ lệ đực/cái qua từng thế hệ 

của rầy nâu nuôi trên 3 giống BT7, ĐT8 và VN20. 

132 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh vật học 

của sâu keo mùa 

thu Spodopter 

frugiperda 

(J.E.Smith) nuôi 

bằng một số loại 

thức ăn khác nhau 

và ảnh hưởng của 

thức ăn tới thành 

phần vi sinh vật nội 

sinh ruột sâu keo 

mùa thu tại Việt 

Nam năm 2021 

Trần Văn 

Khải 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

Sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) là loài 

sâu đa thực nguy hiểm gây hại nghiêm trọng trên cây ngô tại nhiều quốc gia 

trên thế giới và Việt Nam. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của 

thức ăn  đến đặc điểm sinh vật học và thành phần vi sinh vật nội sinh ruột 

sâu keo mùa thu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vòng đời sâu keo mùa thu 

khi nuôi trên lá ngô, thức ăn nhân tạo (bột ngô) và thức ăn nhân tạo (bột 

đậu tương) lần lượt là 25,5 ngày; 24,87 ngày; 24,83 ngày. Tỷ lệ chết các 

pha trước trưởng thành của sâu keo mùa thu cao nhất khi nuôi trên thức ăn 

nhân tạo (bột ngô) với 10,83%, sau đó là thức ăn nhân tạo (bột đậu tương) 

với tỷ lệ chết là 8,33% và thấp nhất là khi nuôi trên lá ngô với tỷ lệ chết là 

6,67%. Tổng lượng thức ăn tiêu thụ từ tuổi 3 đến tuổi 6 của sâu keo mùa 

trên lá ngô, thức ăn nhân tạo (bột ngô), thức ăn nhân tạo (bột đậu tương) 

lần lượt là 7574,2 mg; 4988,15 mg; 6649,39 mg. Số trứng trung bình của 1 

trưởng thành cái đạt cao nhất khi nuôi trên thức ăn nhân tạo (bột đậu tương) 

là 452,6 quả/1 TT cái, sau đó đến thức ăn nhân tạo (bột ngô) trung bình là 

448,2 quả/1 TT cái và thấp nhất là trên lá ngô với trung bình là 321 quả/1 

TT cái. Ngoài ra, còn xác định được 7 loài vi khuẩn nội sinh đường ruột 

sâu keo: Rothia koreensis, Serratia marcescens, Mammaliicoccus sciuri, 

Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus mundtii, Stenotrophomonas 

mantophilia, Brucella intermedia và khả năng ức chế của 7 loài vi khuẩn 

này với nấm Metarhizium anisoplae trên môi trường nhân tạo PDA. 

133 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái sâu tơ Plutella 

xylostella và hiệu 

lực của một số chế 

phẩm sinh học 

phòng chống sâu tơ 

trong phòng thí 

nghiệm 

Phan Thanh 

Liềm 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

 

Sâu tơ là loài sâu hại quan trọng trên rau họ Hoa thập tự, xác định đặc điểm 

sinh học, học sinh thái của sâu tơ. Đánh giá hiệu lực của một số thuốc 

BVTV và chế phẩm sinh học (8 chủng vi khuẩn Bacilus thuringiensis). 

Điều tra diễn biến mật độ sâu tơ tại Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội năm 

2021 ghi nhận Sâu tơ xuất hiện liên tục với mật độ cao ngoài đồng ruộng 

bắp cải tại Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội năm 2021 từ tháng 3 đến 

tháng 5 năm 2021. Mật độ sâu tơ đạt cao điểm vào giai đoạn cây trải lá 

bàng vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Ở nhiệt độ trung bình 25, 27 và 30oC, 

ẩm độ dao động từ 70 – 95%, khi nhiệt độ tăng thì vòng đời sâu tơ ngắn 



hơn và lần lượt là 19,69 ± 0,21; 18,82 ± 1,07; 14,6 ± 0,33  ngày.  Tỷ lệ chết 

các pha sâu non, nhộng ở nhiệt độ 30 oC là cao hơn so với nuôi ở nhiệt độ 

25oC. Sức sinh sản của trưởng thành sâu tơ ở nhiệt độ trung bình 29,1 0C 

và ẩm độ  73,4 % là 70,1 quả/con cái. Trưởng thành sâu tơ đẻ trứng cao 

nhất vào ngày thứ 5 sau vũ hóa. Sức tiêu thụ thức ăn của sâu tơ tương đối 

ít. Tổng lượng thức ăn tiêu thụ của sâu tơ trung bình  là: 52,37 mg/con. 

Thuốc Delfin 32 WG và Radiant 60 SC hiệu lực đạt100% sau 96h xử lý. 

Chủng vi khuẩn BT7 có hiệu lực cao nhất đối với sâu tơ trong phòng thí 

nghiệm, hiệu lực đạt 100% sau 48h xử lý. Đối với nòi sâu tơ ngoài đồng, 

chủng vi khuẩn BT5 đạt hiệu lực cao nhất, hiệu lực là 100% sau 48h xử lý. 

134 Đại học 

Đánh giá hiệu lực 

của một số loại 

thuốc bảo vệ thực 

vật đối với bo ̣tri ̃

Thrips palmi Karny 

hại rau họ bầu bi ́

tại  Gia Lâm, Hà 

Nội, năm 2021 

Vũ Ngọc 

Anh 

TS. Phạm Thị 

Hiếu 

Bọ trĩ Thrips palmi Karny gây hại trên cây trồng đang là vấn đề được quan 

tâm hiện nay.  Chúng phổ biến trên cây họ cà, họ bầu bí, họ đậu,...Mục tiêu 

thí nghiệm của tôi là tiến hành đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc bảo 

vệ thực vật trên quần thể bọ trĩ T. palmi được thu thập từ Văn Đức- Gia 

Lâm và thí nghiệm đã cho ra kết quả về hiệu lực của 3 thuốc Catex 3.6EC, 

Movento 150OD, Benevia® 100OD cho hiệu lực cao và thuốc Midan 

10WP thì thấp nhất. Khi nuôi bọ trĩ ở liều chết 30% với 2 thuốc Movento 

150OD và Catex 3.6EC đã cho thấy bọ trĩ ở các thế hệ bị ảnh hưởng bởi 

thuốc với 1 số chỉ tiêu như chỉ tiêu sinh sản, sức tăng quần thể. Còn về mặt 

kích thước của bọ trĩ sau khi tiếp xúc với thuốc thì lại không bị ảnh hưởng. 

135 Đại học 

Đánh giá hiệu lực 

của một số loại 

thuốc bảo vệ thực 

vật đối với một số 

quần thể nhện đỏ 

hại Dưa chuột tại 

Hà Nội 

Vũ Trúc 

Quỳnh 

TS. Phạm Thị 

Hiếu 

Nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) là một 

loài dịch hại nguy hiểm trên nhiều loại cây trồng trên thế giới và tại Việt 

Nam,được tìm thấy trên nhiều loại cây trồng nhưcây họ đậu, họ cà và họ 

bầu bí.Chúng gây hại rất phổ biến trên các cây như cây đậu, cây dưa chuột, 

cây ớt.Tôitiến hành thí nghiệm đánh giá hiệu lực và ảnh hưởng của một số 

thuốc bảo vệ thực vật trên nhện đỏ hai chấm T.urticae nuôi trên lá đậu cove 

ở nhiệt độ 27⁰C và độ ẩm 75%tại bộ môn Côn trùng, Học Viện Nông 

Nghiệp Việt Nam.Qua thí nghiệm, tôi thu được kết quả quan trọng, đánh 

giá được hiệu lực thuốc, trong đó hai thuốc Dectect 500SC và Catex 3.6EC 

có hiệu lực mạnh nhất, Oberon 240SC là thuốc bị nhện kháng nhẹ. Ở 

ngưỡng LC10 hai thuốc Catex 3.6EC và Redmite 300SC tuy không gây ảnh 

hưởng tới kích thước nhưng ảnh hưởng rất lớn tới các chỉ tiêu sinh học 



khác như chỉ tiêu về sinh sản, chỉ tiêu về sức tăng quần thể.Trong chỉ tiêu 

tỷ lệ tăng tự nhiên (rm), cả 3 công thức có sự khác nhau rõ rệt. 

136 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của cây ký 

chủ đến đặc điểm 

sinh học của sâu 

khoang Spodoptera 

litura Fabricius tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

năm 2021 

Nguyễn Thị 

Châu Loan 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Nghiên cứu đã xác định ảnh hưởng của các loại cây dược liệu đến đặc điểm 

hình thái, sinh học của loài sâu khoang. Chúng tôi đã nghiên cứu trên một 

số thức ăn là lá gấc, lá xạ đen và lá náng hoa trắng đến đặc điểm sinh học 

của chúng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sâu khoang có thể sống và sinh 

trưởng bình thường trên cả 3 loại cây trồng trên. 

137 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của dầu 

chiết thực vật đến 

đặc điểm sinh học 

của sâu keo mùa 

thu Spodoptera 

frugiperda 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Nghiên cứu này đã đánh giá ảnh hưởng của thức ăn là lá ngô và lá húng quế 

đến đặc điểm sinh học của chúng trong điều kiện phòng thí nghiệm. Ở nhiệt 

độ trung bình 28,79oC và ẩm độ trung bình là 70,39%, tỉ lệ chết của sâu khi 

nuôi trên lá ngô chỉ đạt 6,67% thì sâu khi nuôi trên lá húng quế chết hoàn 

toàn 100% từ giai đoạn tuổi 1 đến tuổi 3. Vòng đời của sâu keo mùa thu khi 

nuôi trên lá cây ngô trung bình là 23,38 ngày, sức sinh sản của trưởng 

thành cái là 170,8 quả trứng trên 1 trưởng thành cái. Nghiên cứu đã đánh 

giá ảnh hưởng của tinh dầu chiết từ thực vật đến sâu keo mùa thu. Sâu non 

tuổi 1 nuôi trên lá ngô nhúng tinh dầu húng quế 1% cho tỉ lệ chết cao nhất 

với 86,67%, sau đó là tinh dầu đinh hương, sả chanh lần lượt là 76,67% và 

63,33%. Sâu non tuổi 2 khi nuôi trên lá ngô nhúng tinh dầu đinh hương 1% 

cho tỉ lệ chết cao nhất với 93,33%, tinh dầu sả chanh là 60% và tinh dầu 

húng quế là 56,67%. Sâu non tuổi 3 khi nuôi trên lá ngô nhúng tinh dầu 

đinh hương 1% cho tỉ lệ chết cao nhất với 73,33%, tinh dầu sả chanh và 

tinh dầu húng quế là 33,33%. Sâu non tuổi 4 khi nuôi trên lá ngô nhúng 

tinh dầu đinh hương 1% cho tỉ lệ chết cao nhất với 30%, tinh dầu sả chanh 

là 26,67% và tinh dầu húng quế là 16,67%. Sâu non tuổi 5 khi nuôi trên lá 

ngô nhúng tinh dầu đinh hương 1% cho tỉ lệ chết cao nhất với 23,33%, tinh 

dầu sả chanh là 20% và tinh dầu húng quế là 16,67%. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy tinh dầu đinh hương 1% có khả năng gây chết cao nhất đối với sâu 

keo mùa thu đạt 59,33%. 

138 Đại học 
Nghiên cứu đặc 

điểm sinh hoc̣ của 

Trần Lưu 

Ngọc Châu 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Nghiên cứu này đã đánh giá ảnh hưởng của thức ăn khác nhau đến đặc 

điểm sinh hoc̣ của chúng trong điều kiện phòng thi ́nghiệm. Ở nhiệt độ 



sâu keo mùa thu 

Spodoptera 

frugiperda (J. E. 

Smith) và đánh giá 

hiệu lưc̣ của một số 

thuốc bảo vệ thưc̣ 

vật trong phòng thi ́

nghiệm 

trung biǹh 280C và ẩm độ trung biǹh là 70,39% vòng đời của sâu keo mùa 

thu khi nuôi trên lá ngô trung biǹh là là 24,3 ngày và khi nuôi trên lá rau 

ngót trung biǹh là 27,7 ngày. Số trứng đẻ của 1 trưởng thành cái khi nuôi 

trên ngô trung biǹh là 430,7 quả/1 trưởng thành cái và khi là nuôi trên lá 

rau ngót trung biǹh 364,1 quả/1 trưởng thành cái. Thi ́nghiệm đánh giá hiệu 

lưc̣ phòng trừ của một số thuốc hóa hoc̣ và thuốc sinh hoc̣ kết quả cho thấy 

thuốc hóa hoc̣ Clever 150SC hoaṭ chất Indoxacard và thuốc sinh hoc̣ 

Radiant 60SC hoaṭ chất Spinetoram cho hiệu lưc̣ phòng chống sâu keo mua 

thu cao. Hiệu lưc̣ của thuốc đaṭ 100% chi ̉sau 24h đối với sâu non tuổi 1 

tuổi 2 và tuổi 3, sau 48h đối với sâu non tuổi 4 và sau 72h tuổi 5 và tuổi 6. 

Hiệu lưc̣ thuốc sinh hoc̣ V.K 16WP hoaṭ chất Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki là thấp nhất đaṭ hiệu lưc̣ 100% sau 96-120h đối với sâu non từ tuổi 

1-4 sau 96-120h, đaṭ 90% sau 120h đối với sâu non tuổi 5 và đaṭ 56,67% 

sau 120h đối với sâu tuổi 6. 

139 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của cây kí 

chủ đến đặc điểm 

sinh học của sâu 

keo mùa thu 

Spodoptera 

frugiperda (J. E. 

Smith) tại Gia 

Lâm, Hà Nội năm 

2021 

Vũ Thị Hà 
TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Nghiên cứu đã xác định ảnh hưởng của các loại thức ăn là lá ngô, lá xạ đen 

và lá náng hoa trắng đến đặc điểm sinh học của chúng. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy sâu keo mùa thu có thể sống và sinh trưởng bình thường trên cả 3 

loại cây trồng trên. Tỷ lệ chết của sâu non khi nuôi trên lá ngô, xạ đen và lá 

náng hoa trắng đều rất thấp và lần lượt là 5,07%, 7,71% và 5,94%. Sức tiêu 

thụ thức ăn của sâu non tuổi 3 đến tuổi 6 trên thức ăn là lá ngô cao nhất sau 

đó là lá náng hoa trắng và cuối cùng là lá xạ đen. Trọng lượng thức ăn tiêu 

thụ trên lá ngô là 5312,12 mg, trên lá xạ đen là 4661,61 mg và trên lá náng 

hoa trắng là 5190,16 mg. Vòng đời của chúng khi nuôi trên các loại thức lá 

ngô, lá xạ đen và lá náng hoa trắng ở mức nhiệt độ trung bình 28,79oC ẩm 

độ trung bình 70,39%  lần lượt là 23 ngày, 26,6 ngày và 26,7 ngày. Số 

trứng trung bình của 1 trưởng thành cái khi nuôi sâu non trên lá ngô là 

425,3 trứng/ trưởng thành cái, trên lá xạ đen là 159,6 trứng/trưởng thành cái 

và lá náng hoa trắng là 368,0 trứng/trưởng thành cái. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy ngoài cây ngô, sâu keo mùa thu có khả năng gây hại trên cây xạ 

đen và náng hoa trắng. 

140 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học của 

sâu keo mùa thu 

Nguyễn Tiến 

Hưng 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Nghiên cứu này đã đánh giá ảnh hưởng của 2 loại thức ăn là lá cây ngô và 

cây rau đắng biển đến đặc điểm sinh học của chúng trong điều kiện phòng 

thí nghiệm. Ở nhiệt độ trung bình 34,3oC và ẩm độ trung bình là 69% vòng 



Spodoptera 

frugiperda (J. E. 

Smith) và đánh giá 

khả năng hấp dẫn 

của một số công 

thức mồi 

pheromone trong 

điều kiện phòng thí 

nghiệm 

đời của sâu keo mùa thu khi nuôi trên lá ngô và rau đắng biển lần lượt là 

24,82, ngày và 31,3 ngày. Sức tiêu thụ thức ăn của sâu keo mùa thu trên lá 

ngô và rau đắng biển lần lượt  là 1291,87 và 1132,91 mg. Sức tiêu thụ thức 

ăn sâu non tuổi 6 gấp 10,8 lần so với sâu non tuổi 3 khi nuôi lá ngô, gấp 9,5 

lần khi nuôi trên rau đắng biển. Sức sinh sản của trưởng thành cái sâu keo 

mùa thu khi nuôi trên lá ngô là 463 quả/1 con cái nhiều hơn so khi nuôi trên 

cây rau đắng biển trung bình 332 quả/con cái. Ngoài ra, nghiên cứu đã xác 

định được công thức pheromone gồm 3 chất (Z9:14:Oac, Z11-16:OAc; Z7-

12:Oac) và mồi gồm 2 chất Z9-14:Oac; Z7-12:Oac có hiệu lực thu hút 

trưởng thành đực trong điều kiện phòng thí nhiệm cao 14,64%-16,79% và 

14,29%. 

141 Đại học 

Nghiên cứu môṭ số 

đăc̣ điểm sinh hoc̣ 

của hai phân loài 

ong nội APIS 

CERANA 

CERANA, APIS 

CERANA INDICA 

và con lai giữa 

chúng taị Gia Lâm, 

Hà Nôị năm 2021 

Nguyễn Quý 

Dương 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

Trên cơ sở nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của dòng ong nội 

Apis cerana từ đó chọn ra dòng ong chất lượng cao phục vụ cho công tác 

chọn tạo và nhân nuôi giống ong ở Việt Nam. Các phương pháp được sử 

dụng trong quá trình nghiên cứu gồm : Phương pháp nghiên cứu đặc điểm 

sinh học sinh sản, phương pháp xử lý số liệu chạy bằng thống kê sinh học. 

Kết quả thu được sau quá trình nghiên cứu. Về đặc điểm sinh học sinh sản 

của ong chúa Apis cerana cho thấy tỉ lệ mũ chúa tiếp thu lớn nhất ở thanh 

xà thứ nhất với 71.67% bên cạnh đó không có sự ảnh hưởng của mũ chúa 

đến trong lượng chúa tơ. Trọng lượng chúa A.c.c cao hợn trọng lượng chúa 

A.c.i. Qua nghiên cứu còn tìm ra quan hệ mật thiết giữa trọng lượng chúa 

đẻ và sức đẻ trứng, trọng lượng chúa đẻ tăng dẫn đến sức đẻ trứng cũng 

tăng theo 

Về đặc điểm sinh học sinh sản của ong thợ Apis cerana sau 9 -17 ngày mất 

chúa thì xuất hiện hiện tượng ong thợ đẻ trứng, số trứng trên 1 lỗ tổ từ 1 – 7 

quả nằm nghiêng ngả trong lỗ tổ. Qua nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt rõ rệt 

giữa kích thước trứng do ong chúa đẻ và ong thợ đẻ. 

Về đặc điểm sinh học sinh sản của ong đực Apis cerana bắt đầu xuất hiện 

tinh trùng sau 5 ngày tuổi và số lượng tinh trùng lớn nhất sau 14 ngày tuổi. 

Sự gia tăng tinh trùng bắt đầu từ 10 – 15 ngày tuổi và giảm dần từ 16 – 20 

ngày tuổi. 



142 Đại học 

Nghiên cứu môṭ số 

đăc̣ điểm sinh hoc̣ 

của ong không ngòi 

đốt Tetragonula 

fuscobalteata taị 

Gia Lâm, Hà Nôị 

năm 2021 

Hoàng Thanh 

Ca 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

Ong không ngòi đốt là một trong những loài ong lâu đời nhất được biết 

đến. Trong sự tiến hóa của thực vật có hoa, thực vật hạt kín, bắt đầu cách 

đây khoảng 135 triệu năm trong kỳ Phấn trắng, người ta đã tìm thấy hóa 

thạch của loài ong có niên đại khoảng 70 triệu năm. Nghiên cứu này nhằm 

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ong thợ và ong chúa của hai loài 

ong không ngòi đốt. Các tập tính bay ra bay vào, tập tính xây lỗ tổ, bên 

cạnh đó các nghiên cứu hành vi đổ sữa hay vít nắp một lỗ tổ của ong thợ 

cũng được ghi nhận. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động xây lỗ tổ 

của hai loài ong không ngòi đốt có sự khác biệt, tần suất xây dựng cao nhất 

là khoảng từ 8 giờ sáng đến 13 giờ chiều với 64 lỗ tổ ở loài T.fuscobalteata 

và 28 lỗ tổ ở loài L.ventralis. Sau đó tần suất giảm dần từ 14 giờ đến 3 giờ 

sáng hôm sau. Thời gian trung bình ong thợ đổ sữa một lỗ tổ dao động từ 

22.02 – 31.13 giây, thời gian vít nắp trung bình của hai loài ong dao động 

từ 5.39 - 8.94 phút để hoàn thành vít nắp một lỗ tổ. Bên cạnh đó, một số 

đặc điểm sinh học của ong chúa cũng được nghiên cứu ví dụ như thời gian 

ong chúa đẻ một quả trứng, tập tính rung cánh và tập tính ăn của ong chúa. 

Ong chúa của hai loài ong không ngòi đốt chỉ mất trung bình từ 2.12 - 4.04 

giây để đẻ một quả trứng, thời gian đẻ trứng được ghi nhận bắt đầu từ 10 

giờ sáng, giảm dần vào buổi chiều nhưng đến đêm thì lại có xu hương tăng 

lên. Về tập tính rung cánh, ong chúa thường xuyên rung cánh ngay cả khi 

di chuyển và đúng yên, thời gian trung bình ong chúa rung cánh của hai 

loài dao động từ 2.04 - 5.23 giây/lần. Nghiên cứu này không quan sát thấy 

hành vi tự ăn của ong chúa mà chỉ quan sát được hành vi ong chúa được 

ong thợ mớm ăn.  Thời gian mớm ăn rất nhanh, trung bình từ 1.93 - 2.1 

giây, và số lần mớm ăn dao động từ 8.09 – 9.04 lần/30 phút.  

143 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học 

của ong không ngòi 

đốt Tetragonula 

iridipennis tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Phạm Đăng 

Khoa 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

Ong trong đó có ong không ngòi đốt là đối tượng thụ phấn quan trọng cho 

cây trồng. Ong không ngòi đốt là một trong những loài ong lâu đời nhất 

được biết đến. Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 

của ong thợ và ong chúa của loài ong không ngòi đốt T.iridipennis . Các tập 

tính xây lỗ tổ, bên cạnh đó các nghiên cứu hành vi đổ sữa hay vít nắp một 

lỗ tổ và hoạt động bay của ong thợ cũng được ghi nhận. Kết quả nghiên cứu 

chỉ ra rằng hoạt động xây lỗ tổ của ong không ngòi đốt có thời gian trung 

bình 8.8 giờ. Thời gian ong thợ đầu tiên đổ sữa là lâu nhất với 10.89 giây. 



Những ong thợ có thời gian đổ sữa ít hơn 2 giây thường là những ong thợ 

kiểm tra lượng thức ăn trong lỗ đã đủ hay chưa. Thời gian vít nắp trung 

bình của loài ong là 6.2 phút để hoàn thành vít nắp một lỗ tổ. Hoạt động 

bay ra khỏi tổ của ong có nhiệm vụ đi thu phấn, keo và mật hoa bên cạnh 

đó còn có một nhóm ong làm nhiệm vụ vứt rác. Hoạt động bay về tổ thực 

hiện các nhiệm vụ bao gồm thu hoạch phấn, keo (nhựa cây) và mật hoa 

hoặc nước (không mang gì ở chân) cho thấy ong mang phấn về tổ. Bên 

cạnh đó, một số đặc điểm sinh học của ong chúa cũng được nghiên cứu ví 

dụ như thời gian ong chúa đẻ một quả trứng, tập tính rung cánh và tập tính 

ăn của ong chúa. Ong chúa của ong không ngòi đốt chỉ mất trung bình 2.65 

giây để đẻ một quả trứng. Về tập tính rung cánh, ong chúa thường xuyên 

rung cánh ngay cả khi di chuyển và đúng yên, thời gian trung bình ong 

chúa rung cánh dao động từ 1.6 – 1.81 giây/lần. Nghiên cứu này không 

quan sát thấy hành vi tự ăn của ong chúa mà chỉ quan sát được hành vi ong 

chúa được ong thợ mớm ăn.  Thời gian mớm ăn rất nhanh, trung bình là 

1.78 giây/lần. 

144 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học 

và hiệu quả thu 

phấn trên cây cà 

chua và ớt ngọt của 

ong không ngòi đốt 

Tetragonula 

laeviceps tại DaLat 

Hasfarm năm 2021 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Ánh 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

Ong trong đó có ong không ngòi đốt là đối tượng thụ phấn quan trọng cho 

cây trồng. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về một số đặc điểm sinh học của 

ong không ngòi đốt nuôi trong nhà lưới và hiệu quả thụ phấn của chúng đới 

với cây ớt ngọt (ớt chuông). Các tập tính về hoạt động bay, hình thức thăm 

hoa liên quan đến hiệu quả thụ phận được ghi nhận, bên cạnh đó một số đặc 

điểm nở hoa của ớt cũng được nghiên cứu. Các công thức thí nghiệm về 

khă năng thụ phấn của ong không ngòi đốt theo các ngày nở hoa của ớt 

ngọt cũng được tiến hành. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ong hoạt động 

bay ra khỏi cửa tổ có một nhóm ong làm nhiệm vụ vứt rác. Hoạt động bay 

ra nhiều vào buổi sáng hơn buổi trưa và chiều. Trong đó hoạt động bay vào 

buổi trưa là thấp nhất. Hoạt động bay về tổ thực hiện các nhiệm vụ bao 

gồm thu hoạch phấn, keo (nhựa cây) và mật hoa hoặc nước (không mang gì 

ở chân) cho thấy ong mang phấn về tổ có 2 đỉnh tại 2 thời điểm 8:00 và 

16:00; trong khi đó ong mang keo về tổ tập trung chủ yếu vào buổi sáng. 

Khi tính toán về tỷ lệ 3 hoạt động của ong về tổ cho thấy không mang gì và 

phân ở chân lần lượt là 41,82% ; 49,46 con mang keo có tỷ lệ rất thấp 

8,71%. Khoảng nhiệt đột có hoạt động bay của ong không ngòi đốt là 32,5 -



35oC. Khi đặt ong vào nhà lưới, ngày đầu tiên mất nhiều quân. Không có 

sự sai khác về hoạt động lấy phấn của ong không ngồi đốt ở trong và ngoài 

nhà lưới. Hoạt động thăm hoa ớt ngọt tập trung vào 8:00 – 10:00. Khi thăm 

hoa có 80,54% ong tiếp xúc với bao phấn và đầu nhuỵ. Hoa ớt ngọt được 

ong thụ phấn làm tăng kích thước quả, tăng số lượng hạt. Hiệu quả thụ 

phấn cao ở ngày nở hoa thứ nhất và thứ 2.  

145 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học, 

năng suất mật của 

các thế hệ dòng 

ong VNUA tại Gia 

Lâm, Hà Nội năm 

2021 

Sầm Thu Hà 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

Trên cơ sở nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của một số dòng 

ong Apis mellifera từ đó chọn ra dòng ong chất lượng cao phục vụ cho 

công tác chọn tạo và nhân nuôi giống ong ở Việt Nam. Các phương pháp 

được sử dụng trong quá trình nghiên cứu gồm : Phương pháp nghiên cứu 

đặc điểm hình thái, phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học, phương 

pháp xử lý số liệu chạy bằng thống kê sinh học 

Kết quả thu được sau quá trình nghiên cứu bao gồm : Về hình thái, dòng 

ong VNUA có các chỉ tiêu kích thước lớn hơn các dòng còn lại. Qua phân 

tích đa biến dòng HVN1, VNUA là dòng thuần tách biệt riêng với dòng còn 

lại về đặc điểm di truyền kích thước dâu đầu và chiều dài vòi hút. Phân 

nhóm quan hệ các chỉ tiêu phần ngực của các đàn ong dòng VNUA thuần 

hơn các đàn còn lại.  

Các đàn ong dòng HVN có giá trị các góc nhỏ hơn dòng VNUA và các đàn 

ong lai. Phân tích đa biến các chỉ tiêu góc cánh các dòng ong có sự pha trộn 

với nhau. Dựa trên phân tích đa biến tất cả các hình thái của ong, dòng 

VNUA hiện nay là giống có các chỉ tiêu kích thước về hình thái khác biệt 

hơn hẳn còn dòng ong HVN2 chưa có sự ổn định về mặt hình thái. 

Về đặc điểm sinh học: dòng ong VNUA có sức đẻ trứng lớn nhất và ổn 

định dẫn tới khả năng thế đàn của dòng ong này cũng lớn hơn dòng ong 

HVN1, HVN2. Khả năng dọn vệ sinh của dòng VNUA là thấp nhất nên 

dòng VNUA bị nhiễm ve nặng hơn các đàn ong khác. 

146 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học, 

năng suất mật của 

các thế hệ dòng 

ong HVN tại Gia 

Lâm Hà Nội 2021 

Lê Mai Việt 

Dương 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

  



147 Đại học 

Nghiên cứu 

phương pháp nhân 

nuôi một số loài bọ 

đuôi kìm dùng 

trong phòng trừ 

sinh học sâu hại tại 

Dalat Hasfarm 

Lê Thị Thu 

Hương 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu các đặc điểm sinh học, sinh thái và 

phương pháp nhân 

nuôi tốt nhất của một số loài bọ xít bắt mồi dùng trong phòng chống bọ 

phấn trắng tại Đà Lạt Hasfarm. Sử dụng các phương pháp điều tra thành 

phần thiên địch và diễn biến mật độ bọ phấn trắng trên cây Cà Chua. 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ xít bắt mồi Nesidiocoris 

tenuis theo phương pháp nuôi cá thể. Đánh giá tính mẫn cảm của bọ xít bắt 

mồi đối với thuốc bảo vệ thực vật thường dùng để sử dụng trong quy trình 

IPM trên Ớt ngọt và phương pháp giám định loài. Kết quả và thảo luận: 

Trưởng thành cái có chiều dài các pha phát dục khi ăn trứng tôm là 4,381 

và ăn ấu trùng bọ phấn là 4,36 dài hơn trưởng thành đực khi ăn trứng tôm là 

3,684 và ăn ấu trùng bọ phấn là 3,67. Vòng đời của bọ xít bắt mồi cái khi 

ăn trứng tôm là 24,10 ngày, khi ăn ấu trùng bọ phấn là 19,96 ngày. Tổng số 

trứng đẻ của bọ xít bắt mồi khi ăn trứng tôm là 24,80 trứng/bọ xít cái, khi 

ăn ấu trùng bọ phấn là 51,30 trứng/bọ xít cái. Tỷ lệ tăng tự nhiên khi ăn 

trứng tôm là 0,094 bọ xít cái/bọ xít cái/ngày; khi ăn ấu trùng bọ phấn là 

0,120 bọ xít cái/bọ xít cái/ngày. Bọ xít bắt mồi Nesidiocoris tenuis ăn nhện 

đỏ 2 chấm nhiều nhất ở tuổi 4 khoảng 3,4 con/ngày và ăn ấu trùng bọ phấn 

trắng nhiều nhất ở giai đoạn trưởng thành cái ăn 35,2 con/ngày.Bọ xít bắt 

mồi Nesidiocoris tenuis mẫn cảm nhất với thuốc BVTV sau 12h sử dụng 

thuốc cao nhất đối với thuốc Nissorun là 6%. Không có thức ăn ăn thêm thì 

số lượng vết cứa sẽ nhiều hơn và sau 25 ngày trờ đi khi có thức ăn ăn thêm.  

148 Đại học 

Đánh giá tính mẫn 

cảm của nhện bắt 

mồi họ 

Phytoseiidae với 

một số hoạt chất 

thuốc bảo vệ thưc 

vật thường dùng 

trong phòng chống 

nhện đỏ và bọ trĩ 

Nguyễn Thị 

Hoài Thương 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Nhện bắt mồi N. longispinosus là một loài thiên địch tìm thấy trên nhiều 

loại cây trồng như cây đậu, cây cà, ớt, cam, chanh và 1 số loại cây trồng 

khác. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức ảnh hưởng của thuốc ở 

LC30 xem có ảnh hưởng thế nào đến đặc điểm sinh học của nhện bắt mồi. 

Tiến hành thí nghiệm nuôi sinh học ở nhiệt độ 27ºC tại bộ môn Côn trùng, 

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Thử ảnh hưởng của 6 loại thuốc BVTV 

thường dùng trong phòng chống nhện đỏ đối với nhện bắt mồi N. 

longispinosus cho thấy thuốc Detect 500SC có ảnh hưởng mạnh nhất rồi 

đến thuốc Comite 73EC. Trong 3 loại thuốc thường dùng trong phòng trừ 

nhện đỏ, bọ trĩ thì thuốc Detect có ảnh hưởng mạnh nhất đến nhện bắt mồi 

A. largoensis. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của NBM N. longispinosus đã 



cho tiếp xúc với thuốc Detect 500SC và Comite 73EC và nuôi bằng nhện 

đỏ 2 chấm T. urticae ở nhiệt độ 27°C và độ ẩm 75% cho thấy chiều rộng 

của nhện trưởng thành cái và đực khi tiếp xúc với thuốc nhỏ hơn rõ rệt so 

với đối chứng (xử lý nước cất). Tuy nhiên vòng đời của nhện bắt mồi bị xử 

lý thuốc không khác biệt rõ rệt so với đối chứng. Tổng số lượng trứng đẻ 

trong công thức xử lý thuốc giảm rõ rệt so với đối chứng. Tỷ lệ tăng tự 

nhiên của nhện bị xử lý và không xử lý không có sự khác biệt rõ rệt với 

nước cất, thuốc Detect và Comite lần lượt là 0,282; 0,278 và 0,287. 

149 Đại học 

Đánh giá tiềm năng 

một số loài ruồi ăn 

rệp họ Syrphidae 

trong phòng chống 

rệp muội hại cây 

trồng tại Gia Lâm, 

Hà Nội năm 2021 

Nguyễn Thị 

Lan Hương 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Ruồi ăn rệp họ Syrphidae là một loại thiên địch quan trọng trong phòng 

chống rệp muội hại một số cây trồng nên tôi tiến hành đề tài đánh giá tiềm 

năng của một số loài ruồi ăn rệp (RAR) họ Syrphidae trong phòng chống 

rệp muội hại cây trồng tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2021. Thí nghiệm nuôi 

sinh học hai loài RAR I. scutellaris và P. crenulatus trong điều kiện nhiệt 

độ 27oC, ẩm độ 75% cho thấy các kết quả quan trọng như sau. Thời gian 

phát dục trước trưởng thành (TT) của RAR cái giữa 2 loài I. scutellaris và 

P. crenulatus không khác biệt có ý nghĩa, với trung bình lần lượt là 15,2 và 

14,45 ngày. Còn thời gian phát dục trước TT của RAR đực I. scutellaris dài 

hơn rõ rệt so với P. crenulatus, với trung bình lần lượt là 14,22 và 12,61 

ngày. Tổng số trứng đẻ của P. crenulatus dao động từ 5 đến 8 trứng/TT cái 

và số trứng đẻ hàng ngày từ 1,3 đến 2 trứng/TT cái/ngày. Tỷ lệ tăng tự 

nhiên (rm) của P. crenulatus đạt 0,044 TT cái/ TT cái/ngày. 

150 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của một số 

loại thuốc bảo vệ 

thực vật đến nhện 

đỏ hai chấm 

Tetranychus urticae 

Koch hại đậu cove 

tại Hà Nội, năm 

2021 

Nguyễn Văn 

Huy 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae là động vật hại cây trồng nguy hiểm 

trên nhiều loại cây. Chúng rất phổ biến trên các cây họ đậu, họ cà và họ bầu 

bí. Tôi tiến hành thí nghiệm đánh giá hiệu lực và ảnh hưởng của một số 

thuốc bảo vệ thực vật trên nhện đỏ hai chấm T. urticae nuôi trên lá đậu 

cove ở nhiệt độ 27⁰C. Qua thí nghiệm, tôi thu được kết quả quan trọng, 

đánh giá được hiệu lực thuốc, trong đó hai thuốc Dectect 500SC và Catex 

3.6EC có hiệu lực mạnh nhất, Ortus 5SC là thuốc bị nhện kháng nhẹ. Bên 

cạnh đó ở ngưỡng LC10  hai thuốc Comite 73EC và Alfamite 20WP tuy 

không gây ảnh hưởng tới kích thước nhưng ảnh hưởng rất lớn tới các chỉ 

tiêu sinh học khác như chỉ tiêu về sinh sản, chỉ tiêu về sức tăng quần thể. 

Thời gian vòng đời ở công thức Comite 73EC có thời gian lâu nhất 11,79 

ngày, tiếp sau đó là Alfamite 20WP 10,66 ngày, ngắn nhất là công thức đối 



chứng 8,50 ngày. Tổng số trứng đẻ (trứng/ nhện cái), tôi thấy sự khác nhau 

rõ rệt giữa các công thức. Số lượng trứng của công thức đối chứng là rất 

lớn với 74,53 quả, kết quả này gấp hơn 2 lần so với công thức sử dụng 

thuốc Alfamite 20WP (35,08 quả) và gấp gần 5 lần so với công thức sử 

dụng thuốc Comite 73EC (15,97 quả). Trong chỉ tiêu tỷ lệ tăng tự nhiên 

(rm), cả 3 công thức có sự khác nhau rõ rệt. Với tỷ lệ tăng tự nhiên cao nhất 

thuộc về công thức đối chứng 0,298 (nhện cái/nhện cái/ngày). 

151 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của một số 

loại thuốc bảo vệ 

thực vật đối với 

một số quẩn thể bọ 

trĩ hại rau họ cà tại 

Hà Nội, năm 2021 

Lê Đức Huy 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Hiện nay bọ trĩ Thrips palmi Karny gây hại trên cây trồng đang là vấn đề 

được quan tâm. Chúng phổ biên trên cây họ cà, họ bầu bí, họ đậu,...Mục 

tiêu thí nghiệm của tôi là tiến hành đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc 

bảo vệ thực vật trên quần thể bọ trĩ T. palmi và thí nghiệm đã cho ra kết 

quả về hiệu lực của 3 thuốc Catex 3,6EC, Movento 150OD, Benevia® 

100OD cho hiệu lực cao và thuốc Midan 10WP thì kém hơn. Khi xử lý bọ 

trĩ ở liều LC30 của 2 thuốc Midan 10WP, Benevia® 100OD đã cho thấy bọ 

trĩ sau xử lý thuốc bị ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu sinh học như thời 

gian phát dục,sức sinh sản và sức tăng quần thể. Thời gian vòng đời của bọ 

trĩ bị xử lý bởi thuốc Midan 10WP và Benevia® 100OD là không khác biệt 

một cách rõ rệt lần lượt là 13,21 ngày và 12,84 ngày, tuy nhiên dài hơn rõ 

rệt so với đối chứng 11,54 ngày. Tổng số trứng đẻ của trưởng thành cái có 

sự khác biệt rõ rệt giữa các công thức, tổng số trứng nhiều nhất ở công thức 

đối chứng 6,23 (trứng/bọ trĩ cái); tiếp theo là Midan 10WP 3,46 (trứng/bọ 

trĩ cái) và thấp nhất là Benevia® 100OD 2,94 (trứng/bọ trĩ cái). Tương tự 

đối với tỷ lệ tăng tự nhiên ở công thức đối chứng là cao nhất 0,123, tiếp 

theo là Midan 10WP 0,072 và cuối cùng là Benevia® 100OD 0,062 .  

152 Đại học 

Đánh giá hiệu lực 

của một số loại 

thuốc bảo vệ thực 

vật đối với một số 

quần thể nhện đỏ 

hai chấm hại rau họ 

cà tại Hà Nội, năm 

2021 

Nguyễn Chấn 

Khang 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae là lòai động vật hại cây trồng nguy 

hiểm trên nhiều loại cây ở Việt Nam. Chúng rất phổ biến trên các cây họ 

đậu, họ cà và họ bầu bí. Do đó tôi tiến hành điều tra tình hình sử dụng 

thuốc, diễn biến mật độ nhện đỏ 2 chấm và nhện bắt mồi tại xã An Lạc, Gia 

Lâm- Hà Nội. Cùng với đó tiến hành thu mẫu nhện đỏ trên cây cà pháo tại 

An lạc tiến hành nhân nuôi nguồn để phục vụ cho việc nghiên cứu trong 

phòng thí nghiệm. Tôi tiến hành thí nghiệm đánh giá hiệu lực và ảnh hưởng 

của một số thuốc bảo vệ thực vật trên nhện đỏ hai chấm T.urticae được 

nuôi trên lá đậu, ớt chuông ở nhiệt độ 270C. Qua thí nghiệm, đã đánh giá 



được hiệu lực của 7 loại thuốc BVTV, trong đó hai thuốc Dectect 500SC và 

Catex 3.6EC có hiệu lực cao nhất, Oberon 240SC là thuốc bị nhện kháng 

nhẹ. Bên cạnh đó ở liều lượng LC10  hai thuốc Detect 500SC và Ortus 5SC 

có ảnh hưởng rất lớn tới các chỉ tiêu sinh học khác của nhện đỏ 2 chấm. 

Vòng đời nhện xử lý với thuốc Detect dài hơn rõ rệt so với thuốc Ortus và 

đối chứng. Tổng số lượng trứng đẻ ở công thức Detect thấp nhất 30,44 

trứng/nhện cái, tiếp theo là Ortus 35,39 trứng/nhện cái và cao nhất ở công 

thức đối chứng 49,11 trứng/nhện cái. Tỷ lệ tăng tự nhiên ở công thức 

Detect (0,207) thấp hơn rõ rệt so với Ortus (0,213) và đối chứng (0,222).  

153 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh vật học 

của sâu keo mùa 

thu Spodoptera 

frugiperda trên các 

loại cây ký chủ phổ 

biến và thành phần 

vi sinh vật nội sinh 

ruột sâu keo tại 

Việt Nam năm 

2021 

Lê Sỹ Toàn 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) là loài 

sâu đa thực nguy hiểm gây hại nghiêm trọng trên cây ngô tại nhiều quốc gia 

trên thế giới và Việt Nam. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của 

ba loại thức ăn là lá ngô, thức ăn nhân tạo bột ngô và thức ăn nhân tạo bột 

đậu xanh đến đặc điểm sinh vật học và thành phần vi sinh vật nội sinh ruột 

sâu keo mùa thu ở điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm 28,79oC, độ ẩm 

70,39%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vòng đời của sâu keo mùa thu khi 

nuôi trên 2 loại thức ăn nhân tạo (bột đậu xanh, bột ngô) và lá ngô, lần lượt 

là 25,36; 25,06; 23,93 ngày. Số trứng đẻ trung bình khi nuôi trên thức ăn 

nhân tạo bột đậu xanh là 640 quả/TT cái, trên thức ăn nhân tạo bột ngô là 

632 quả/TT cái và trên lá ngô là 417 quả/TT cái. Ngoài ra, còn xác định 

được 6 loài vi sinh vật nội sinh ruột giữa sâu keo: Rothia koreensis, Serratia 

marcescens, Staphylococcus saprophyticus, Stenotrophomonas 

mantophilia, Brucella intermedia, Mammaliicoccus sciuri và khả năng ức 

chế của 6 loài vi khuẩn này với nấm Metarhizium anisoplae trên môi 

trường nhân tạo SDA.  

154 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

cây thức ăn đến đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái nhện đỏ 

tetranychus urticae 

(acari : 

tetranichidae ) 

Vũ Thành 
TS. Phạm Thị 

Hiếu 

đề tài xác định được tỷ lệ tăng tự nhiên, thời gian 1 thế hệ và tỷ lệ sinh sản 

của nhện đỏ 2 chấm T.Urticae khi được nuôi trên 3 loại thức ăn là đậu 

cove, bìm bôi và ba bét là có sự sai khác nhau. Ở tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) và 

tỷ lệ sinh sản (R0) của nhện đỏ 2 chấm trên lá đậu cove là dài nhất, tiếp đến 

là lá bìm bôi và ngắn nhất là lá ba bét, thời gian 1 thế hệ của nhện đỏ hai 

chấm nuôi trên lá đậu cove lại là ngắn nhất so với lá bìm bôi và lá ba bét. 

Điều này chứng tỏ rằng nhện đỏ hai chấm T.Urticae ưa thích thức ăn lá đậu 

cove hơn so với lá bìm bôi và lá ba bét.  



155 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái, sinh 

thái học của loài 

mọt thòi đuôi 

carpophilus 

dimidiatus 

farbricius 

(coleoptera: 

nitidulidae) trên 

ngô tại Gia Lâm, 

Hà Nội Năm 2021 

Nguyễn Văn 

Tôn 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Nghiên cứu đã xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học của mọt thòi đuôi 

carpophilus dimidiatus farbricius (coleoptera: nitidulidae) trên ngô tại Gia 

Lâm, Hà Nội Năm 2021. Nghiên cứu đã xác định được một số đặc điểm 

hình thái các pha phát dục của mọt thòi đuôi khi nuôi trên hạt ngô. Nghiên 

cứu đã xác định được một số đặc điểm sinh học cơ bản của mọt thòi đuôi 

khi nuôi trên hạt ngô ở các giai đoạn chín khác nhau từ chín sữa, chín sáp 

và chín hoàn toàn như thời gian phát dục các pha, vòng đời. Ngoài ra, 

nghiên cứu đã xác định mức độ hao hụt của hạt ngô khi có mọt thòi đuôi ở 

các mật độ khác nhau. 

156 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái, sinh 

vật học, sinh thái 

học của loài mọt 

thòi đuôi 

Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

Xác đinh được  nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu 

khoang Spodoptera litura Fab.nuôi trên 4 loại thức ăn (rau muống, đậu 

tương, thầu dầu và thức ăn nhân tạo).  Đánh giá hiệu lực của 1 số loại thuốc 

bảo vệ thực vật và chế phẩm sinh học trong phòng. Ở nhiệt độ trung bình 

30,63℃, ẩm độ 70,0 %  vòng đời của sâu khoang ngắn nhất khi nuôi bằng 

thức ăn nhân tạo thời gian phát dục trung bình là 31,31ngày, tiếp theo là 

trên lá rau muống trung bình là 33,26 ngày,trên thầu dầu là 34,23 ngày và 

thời gian phát dục kéo dài nhất nuôi bằng lá đậu tương là 35,25 ngày. Tỉ lệ 

chết các pha sâu non và nhộng tổng số của sâu khoang nuôi trên thức ăn 

nhân tạo cao nhất là 66,68%  và tỉ lệ chết khi sâu khoang ăn lá đậu tương là 

thấp nhất 8,5%.Sức sinh sản của trưởng thành sâu khoang khi sâu non nuôi 

bằng lá rau muống có tổng số trứng đẻ nhiều hơn đáng kể. Số trứng đẻ của 

một cặp trưởng thành cái khi nuôi sâu non trên rau muống là cao nhất đạt 

759 quả/1 trưởng thành cái. Đánh giá hiệu lực của 8 chủng vi khuẩn 

Bacillus thuringiensis trong phòng thí nghiệm (BT1, BT2, BT4, BT5, BT6, 

M84.B01, Pam 33, Pam 58) sau 72 h xử lý thì chủng vi khuẩn BT5 đạt hiệu 

lực cao nhất là 96,66% tiếp theo chủng BT1 là 93,33; BT 2 là 73,33% còn 

các chủng khác hiệu lực đạt thấp từ 23,33- 66,66%. Hai chủng nấm 

Metarhizium anisopliae (TN0021 và Pam 23) hiệu lực thấp sau 120h xử lý 

chỉ đạt 50,0 và 46,66%. Các thuốc thương phẩm Delfin ® WG, Dupon- 

Prevathon®5 SC,  Radiant ® 60 SC được so sánh với chủng BT5 cho thấy 



đều đạt hiệu lực diệt sâu non sâu khoang cao sau 120h xử lý từ 96,66- 

100% 

157 Đại học 

Thành phần sâu 

mọt hại nông sản 

tại một số chợ ở 

Gia Lâm, Hà Nội 

năm 2021; đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái của loài mọt 

thò đuôi 

carpophilus 

dimidiatus 

fabricius 

(coleoptera: 

nitidulidae) 

Mey Math . 
PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Mọt đục hạt nhỏ Rhyzopertha dominica Fabricius từ lâu đã là một trong 

những loài gây hại chính trên các loại lương thực bảo quản trong kho như 

ngô,thóc, gạo, sắn, lúa mì, bột mì. Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, sinh 

học, sinh thái, mức độ gây hại của mọt đục hạt nhỏ trên hạt gạo cũng là một 

loại thực phẩm phổ biến, được bảo quản, lưu trữ ở nhiều nơi tại Việt Nam 

là cần thiết. Chúng tôi đã điều tra, thu thập thành phần mọt hại trên lạc tại 

một số chợ thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội theo phương pháp điều tra định 

kỳ, cố định điểm. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học của  mọt đục hạt nhỏ ở 

các thức ăn nếp cẩm ĐT6 và nếp thơm TK90, ảnh hưởng các loại thức ăn 

đến 1 số chỉ tiêu sinh học, đánh giá sự hao hụt trọng lượng bột gạo sau các 

thời gian bảo quản lây nhiễm mẫu 10, 20, 30, 40, 50, 60 ngày, Sau 90 ngày 

bảo quản trên bột gạo, số lượng mọt đục hạt nhỏ đã gia tăng với số cặp mọt 

ban đầu lần lượt là 1, 2, 5,  10,20 cặp lên lần lượt là 21,33; 39,67; 103,33; 

427,67; 609,67 con và trọng lượng thức ăn bị hao hụt tăng. Kết quả cho 

thấy thành phần mọt gây hại trên bột gạo năm 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội 

gồm 6 loài là mọt đục hạt nhỏ Rhyzopertha dominica Fabricius, mọt gạo  

Sitophilus oryzae Linnaeus, mọt thóc đỏ Tribolium castaneum Fabricius,  

mọt ngô Sitophilus zeamais Motschulsky, mọt thò đuôi Carpophilus 

dimidiatus Linnaeus.  

Ở thức ăn nếp cẩm ĐT6 và nếp thơm TK90 vòng đời trung bình của mọt 

đục hạt nhỏ lần lượt là 57 – 67 và 46 - 53 ngày. Tổng số trứng đẻ trung 

bình của mọt đục hạt nhỏ ở nếp cẩm ĐT6 là 97,07 quả và nếp thơm TK90 

là 107,81 quả. Trong điều kiện không có thức ăn, thời gian sống trung bình 

của trưởng thành đực tại nếp cẩm ĐT6 và nếp thơm TK90 ở nhiệt độ phòng 

thí nghiệm và độ ẩm 75% là 42 - 60 và 41 - 56 ngày, đối với trưởng thành 

cái thời gian sống là 43 - 63 và 41 - 56 ngày. Điều tra thời gian phát dục và 

tỉ lệ sống sót trên 2 loại thức ăn nếp cẩm ĐT6 và nếp thơm TK90 có tỉ lệ là 

77,78% - 66,67%; tỉ lệ chết là (22,22%-33,33%).  

158 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mật độ 

đến một số đặc 

Trần Danh 

Linh 

ThS. Thân 

Thế Anh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến một số đặc điểm sinh học của ruồi 

đục quả Phương Đông Bactrocera dorsalis  được tiến hành ở phòng thí 

nghiệm Bộ môn Côn trùng, khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt 



điểm sinh học của 

ruồi đục quả 

phương đông 

bactrocera dorsalis 

hendel ( diptera: 

tephritidae) tại Gia 

Lâm, Hà Nội năm 

2021 

Nam. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá đặc điểm sinh vật học ruồi đục quả 

Phương Đông ở 4 công thức mật độ 100 trứng (CT1), 200 trứng (CT2), 300 

trứng (CT3), 400 trứng (CT4) trên 25ml thức ăn ở điều kiện nhiệt độ 25℃ 

và ẩm độ dao động từ 60-70%. Mật độ sâu non không có ảnh hưởng đến 

thời gian phát dục của ruồi đục quả Phương Đông, vòng đời ruồi được nuôi 

ở các công thức dao động từ 38-46 ngày. Mật độ có ảnh hưởng đến kích 

thước của pha nhộng và trưởng thành, nhộng và trưởng thành ở CT1 là lớn 

hơn so với các công thức còn lại. Khối lượng sâu non và nhộng khi được 

nuôi ở CT1 và CT2 cũng lớn hơn so với CT3 và CT4. Tỷ lệ sống của ruồi 

đến pha trưởng thành ở CT3 là thấp hơn đáng kể so với 3 công thức còn lại, 

không có sự khác biệt về thời gian sống của trưởng thành khi so sánh giữa 

các công thức. Tỷ lệ đực/cái thấp nhất là ở CT1 (1/1,5) và cao nhất là ở 

CT4 (1/1,14). Sức đẻ trứng của ruồi đục quả/con cái trong 15 ngày dao 

động từ 91-102 quả. Với thí nghiệm lựa chọn đẻ trứng của ruồi (ở cả thí 

nghiệm có sự lựa chọn và không có sự lựa chọn) trên ba loại nước ép hoa 

quả là ổi, cam và xoài, thì ruồi đục quả Phương Đông ưa thích và đẻ nhiều 

trứng trên nước ép xoài hơn so với 2 loại nước ép còn lại.  

159 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái, sinh 

thái học của loài 

mọt thòi đuôi 

carpophilus 

dimidiatus 

farbricius 

(coleoptera: 

nitidulidae) trên hạt 

macca tại Gia Lâm, 

Hà Nội Năm 2021 

Nguyễn Văn 

Huy 

TS. Phạm Thị 

Hiếu 

Nghiên cứu đã xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học của mọt thòi đuôi 

carpophilus dimidiatus farbricius (coleoptera: nitidulidae) trên hạt macca 

tại Gia Lâm, Hà Nội Năm 2021. Nghiên cứu đã xác định được một số đặc 

điểm hình thái các pha phát dục của mọt thòi đuôi khi nuôi trên hạt macca. 

Nghiên cứu đã xác định được một số đặc điểm sinh học cơ bản của mọt 

thòi đuôi khi nuôi trên hạt macca như thời gian phát dục các pha, vòng đời. 

Ngoài ra, nghiên cứu đã xác định mức độ hao hụt của hạt macca khi có mọt 

thòi đuôi ở các mật độ khác nhau. 

160 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái học của nhện 

hại hành tỏi 

Rhizoglyphus 

Đỗ Huệ Anh 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

Nhện hành tỏi Rhizoglyphus robini Claparède là một đối tượng gây hại 

quan trọng, đặc biệt là những loài cây thuộc chi Allium spp. Điều tra sự 

xuất hiện của nhện hành tỏi tại chợ An Lạc và chợ Vàng, Gia Lâm, Hà Nội 

từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021, cho thấy rằng, nhện hành tỏi 

Rhizoglyphus sp. thường xuyên xuất hiện trên hành, trong đó tháng 11 có 



robini Claparède 

(Acari: Acaridae) 

mức độ gây hại phổ biến cao nhất với 50-70% mẫu hành xuất hiện. Nuôi và 

theo dõi các chỉ tiêu sinh học nhện Rhizoglyphus robini ở 3 mức nhiệt độ là 

25ºC, 27ºC và 30ºC tại bộ môn Côn trùng, Học Viện Nông Nghiệp Việt 

Nam. Kết quả cho thấy kích thước của trưởng thành cái nhện hành tỏi khi 

nuôi ở nhiệt độ 25ºC to hơn rõ rệt ở nhiệt độ 30ºC. Thời gian vòng đời ngắn 

nhất của nhện hành tỏi R. robini ở nhiệt độ 30ºC và 27ºC và dài nhất ở 

25ºC. Tổng số trứng đẻ của nhện cái nhiều nhất ở 25ºC, tiếp theo ở 27ºC, 

và ở 30ºC. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên lớn nhất ở nhiệt độ 30ºC (0,289) và thấp 

nhất ở 25ºC (0,267). Trong 6 loại thuốc BVTV được thử nghiệm trong 

phòng, thuốc CATEX 3,6EC có hiệu lực phòng trừ nhện R. robini cao nhất, 

sau 4 ngày hiệu lực của thuốc đạt trên 70%. Trong các pha nhện bắt mồi 

Amblyseius swsirskii, nhện non tuổi 3 có sức ăn trứng là lớn nhất (5 

quả/ngày). Trưởng thành cái nhện bắt mồi A. swsirskii ăn nhện non tuổi 1 

nhện hành tỏi R. robini nhiều nhất với 9,5 con/ngày. 

161 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học và 

năng suất của ong 

ngoại apis mellifera 

nuôi trong thùng kế 

tại Bắc Giang năm 

2021 

Phạm Văn 

Phước 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về một số đặng điểm sinh học và năng suất 

mật của đàn ong ngoại Apis mellifera nuôi trong điều kiện thùng kế, để từ 

đó 

nâng cao chất lượng mật, phục vụ tiêu dùng và suất khẩu. Các phương pháp 

được sử dụng tròng bài bao gồm, phương pháp nghiên cứu về năng suất 

mật, 

phương pháp nghiên cứu sức đẻ trứng của ong chúa, nghiên cứu diễn biến 

khả 

năng phát triển thế đàn, khả năng tích trữ phấn và tỷ lệ cận huyết của đàn 

ong. 

Kết quả thu được sau quá trình nghiên cứu, về năng suất và chất lượng 

mật của các đàn ong ngoại: Năng suất mật của các đàn ong ngoại thu hoạch 

trên 

thùng kế là 4,39 kg/đàn cao hơn so với thu trên thùng truyền thống 4,32 

kg/đàn. 

Độ thủy phần trong mật ong thu được đã vít nắp là 20,3 thấp hơn so với 

mật 

chưa vít nắp là 21,3. Đồng thời hàm lượng nước trong mật ong thu được 

trên 



tầng kế luôn có xu hướng thấp hơn mật thu trên tầng sinh sản. Về chi ̉tiêu 

sinh 

học của các giống ong ngoại khác nhau đã nghiên cứu được: Thế đàn tương 

quan thuận và chặt chẽ với năng suất mật thu được của đàn đó. Số lượng 

ong thợ 

bám trên cầu kế của dòng VNUA cao nhất so với ba dòng còn lại là HVN, 

Đắc 

Lắc và Sơn La. Đồng thời tương quan thuận với năng suất mật thu được 

trên 

tầng kế của đàn đó. Khả năng tích trữ phấn của các giống ong khác nhau là 

tương đương nhau. Sức đẻ trứng của các giống ong khác nhau là không 

giống 

nhau, cao nhất là giống VNUA 1334,75 trứng/ngày/đêm, đồng thời tương 

quan 

chặt chẽ với năng suất mật. Tỷ lệ cận huyết của các giống ong khác nhau 

cũng 

không giống nhau, chúng đểu thấp hơn mức giới tự nhiên và đàn ong phát 

triển 

bình thường. 

162 Đại học 

Thành phần sâu hại 

trên rau cải tại 

Thành phố Điện 

Biên Phủ; Diễn 

biến mật độ và một 

số đặc điểm sinh 

học của sâu xanh 

bướm trắng (Pieris 

rapae Linnaeus) 

năm 2021 

Mai Ngọc 

Phương 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Sâu xanh bướm trắng Pieris rapae Linnaeus là loài đang gây hại phổ biến 

trên rau cải ở xã Thanh Hưng, Thành phố Điện Biên Phủ vụ hè 2021. Kết 

quả điều tra thành phần sâu hại ghi nhận 6 loài sâu hại thuộc 4 bộ trong đó 

sâu xanh bướn trắng Pieris rapae là loài phổ biến nhất. Trong suốt giai đoạn 

phát triển của rau cải, sâu xanh bướm trắng xuất hiện từ khi cây con non, 

đạt đỉnh cao mật độ vào giai đoạn 28 ngày sau trồng đối với cải ngồng và 

21 ngày sau trồng đối với cải canh. Các thí nghiệm nuôi sinh học theo 

phương pháp nhân nuôi cá thể đã được tiến hành tại Trung tâm khuyến 

nông giống cây trồng vâṭ nuôi tin̉h Điêṇ Biên. Vòng đời của sâu xanh 

bướm trắng là 25,69 ngày khi nuôi trên cải ngồng và 23,11 ngày khi nuôi 

trên cải canh trong điều kiện nhiệt độ trung bình 27,5ºC. Tuổi thọ của 

trưởng thành cái kéo dài 12,39 ngày khi nhân nuôi trên cải ngồng, thời gian 

đẻ trứng 8,07 ngày và tổng số trứng đẻ trung bình 105,07 trứng/trưởng 

thành cái. Với thức ăn là rau cải canh thì tuổi thọ của trưởng thành cái sâu 



xanh bướm trắng kéo dài hơn (16 ngày), thời gian đẻ trứng là 11,67 ngày 

và tổng số trứng đẻ là 163,80 trứng/con cái.  

163 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của cây ký 

chủ tới đặc điểm 

sinh học của sâu 

keo và thử nghiệm 

phòng trừ sâu keo 

bằng chế phẩm 

sinh học tại Hà Nội 

năm 2021 

Đỗ Huy 

Hoàng 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) gây hại nghiêm trọng 

trên cây ngô ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. Chúng tôi đã tiến 

hành nghiên cứu đặc điểm sinh học của chúng trên hai loại thức ăn khác 

nhau là lá ngô và lá hành ở điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm 28,79 oC, 

ẩm độ 70,39%. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước các pha phát dục 

của sâu keo không có khác biệt quá lớn khi nuôi trên lá ngô và lá hành. 

Vòng đời của cá thể cái sâu keo mùa thu khi nuôi trên hai loại thức ăn lá 

hành và lá ngô là 22,77 ngày và 22,47 ngày, trưởng thành đực là 27,27 

ngày và 26,37 ngày. Sức sinh sản của trưởng thành cái sâu keo mùa thu khi 

nuôi sâu non trên lá hành và lá ngô trung bình là 327,9 và 374,7 

trứng/trưởng thành cái. Sau khi mổ tách ruột sâu keo mùa thu và phân lập 

chúng tôi đã tìm thấy được trên mối loại thức ăn có ba vi khuẩn đường ruột. 

Trong thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ của một số thuốc, chế phẩm 

sinh học kết quả cho thấy hiệu lực phòng trừ sâu keo mùa thu của các chế 

phẩm sinh học có chưa hoạt chất metarhizium thấp hơn so với chế phẩm 

sinh học chưa hoạt chất Emamectin Benzoate và thuốc hoá học. 

164 Đại học 

Thành phần ruồi 

đục quả họ 

Tephritidae trên ổi 

và một số đặc điểm 

sinh học, sinh thái 

của ruồi đục quả 

phương đông 

Bactrocera dorsalis 

(Hendel) tại Gia 

Lâm, Hà Nội năm 

2021 

Phạm Đàm 

Quốc Tuấn 

ThS. Thân 

Thế Anh 

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của ruồi đục quả Phương 

Đông Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae) được thực hiện ở 

phòng thí nghiệm của bộ môn Côn trùng, khoa Nông học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và so sánh đặc điểm 

sinh học ruồi đục quả Phương Đông trên ba công thức mật độ khác nhau 

lần lượt là 100 trứng, 200 trứng, 300 trứng/ 25ml thức ăn nhân tạo; trên 

mức nhiệt độ là 25°C và ẩm độ 70%. Khi nuôi ruồi đục quả Phương Đông 

trên 3 công thức mật độ thì thời gian phát dục các pha trước trưởng thành 

và tỷ lệ đực/cái có sự tương đồng. Khối lượng các pha của ruồi đục quả 

Phương Đông công thức mật độ 100 trứng lớn hơn so với 2 công thức 200 

trứng và 300 trứng. Kích thước của ruồi đục quả Phương Đông ở 3 công 

thức mật độ khác nhau là tương đồng nhau. Về sức sinh sản của ruồi đục 

quả Phương Đông,  ở công thức mật độ 100 trứng, trưởng thành cái có sức 

sinh sản tốt hơn so với mật độ 200 trứng và 300 trứng. Chúng tôi tiếp tục 

làm thí nghiệm so sánh ảnh hưởng của 2 mức nhiệt độ (25°C và 30°C ẩm 



độ đạt 70%) đến đặc điểm sinh học của ruồi đục quả Phương Đông. Kết 

quả thu được về thời gian phát dục các pha trước trưởng thành, tỷ lệ đực/cái 

và thời gian sống của trưởng thành có sự tương đồng. Các kết quả về kích 

thước và khối lượng các pha của ruồi đục quả Phương Đông được nuôi tại 

mức nhiệt độ 25°C đều cho thấy sự vượt trội so với khi nuôi ở mức nhiệt độ 

30°C. Sức sinh sản của ruồi đục quả Phương Đông tại mức nhiệt độ 25°C 

tốt hơn so với khi nuôi tại mức nhiệt độ 30°C. 

165 Đại học 

Đánh giá tính 

kháng rầy nâu 

Nilaparvata lugens 

stal của một số 

giống lúa và diễn 

biến mật độ rầy nâu 

vụ Đông Xuân tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

năm 2021 

Bùi Văn 

Luân 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

 Kết quả  đánh giá tính kháng của rầy nâu trên 13 giống lúa cho thấy có 

2/13 giống biểu hiện tính kháng cao là giống KR1 và KR9, 2/13 giống lúa 

biểu hiện tính kháng là DT8  và DH8 , 5/13 giống biểu hiện tính kháng vừa  

là VN20, DH12,TD16,DH9,DH15, 2/15 giống biểu hiện tính nhiễm vừa là  

KD18,Q5  và 2/15 giống biểu hiện tính nhiễn nặng sau 7 ngày  lây nhiễm.  

Vòng đời của rầy nâu nuôi trên giống lúa kháng KR1 dài nhất trung bình là 

21,633 ngày ở nhiệt độ trung bình 30,60C, độ ẩm 78,2%.  Rầy nuôi trên 

giống nhiễm BT7 có tổng số trứng đẻ cao nhất , tiếp đến trên giống nhiễm 

vừa KD18  và trên giống lúa biểu hiện kháng KR1 số trứng đẻ ít nhất trung 

bình là 71,9 quả/cái. Tỷ lệ sống pha rầy non của rầy nâu thấp nhất trên 

giống lúa KR1 là  82,05%.  Trên giống lúa kháng KR1 loại hình rầy nâu 

cánh dài có tỷ lệ trưởng thành cái cánh dài chiểm tỷ lệ cao nhất. 
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167 Đại học 

Nghiên cứu khả 

năng gây hại của 

sâu keo mùa thu 

Spodoptera 

frugiperda và sâu 

cắn lá nõn ngô 

Mythimna loreyi 

Duponchel trên cây 

ngô vụ xuân 2021 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

Trịnh Xuân 

Việt 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

Nghiên cứu đã so sánh đặc điểm hình thái, sinh học của loài sâu keo mùa 

thu và sâu cắn lá nõn ngô gây hại ngô vụ xuân năm 2021 tại Gia Lâm, Hà 

Nội. Kết quả điều tra đồng rộng cho thấy sâu keo mùa thu trên cây ngô có 

diễn biến mật độ cao trong vụ xuân năm 2021 tại Phú Thị, Gia Lâm. Mật 

độ cao nhất là 2,8 con/m² vào giai đoạn ngô 5-6 lá. Sâu cắn lá nõn ngô có 

mật độ cao nhất là 0,4 con/m² ở gian đoạn 4-5 lá. Kết quả nghiên cứu trong 

phòng thí nghiệm cho thấy thời gian phát dục các pha và vòng đời của sâu 

keo mùa thu và sâu cắn lá nõn ngô có sự sai khác khi nuôi trên giống ngô 

HN92. Vòng đời sâu keo mùa thu ngắn hơn sâu cắn lá nõn ngô với thời 

gian trung bình là 20,7 ngày, vòng đời sâu cắn lá nõn ngô là 25,3 ngày. Đời 

của cá thể đực sâu keo mùa thu cũng ngắn hơn sâu cắn lá ngô với thời gian 

trung bình là 25,37 ngày so với 30,23 ngày của sâu cắn lá nõn ngô. Sức 



sinh sản của trưởng thành cái khi nuôi sâu non trên lá ngô HN92 của sâu 

keo mùa thu trung bình là 571 trứng/trưởng thành cái thấp hơn sâu cắn lá 

nõn ngô với số trứng trung bình của sâu cắn lá nõn ngô là 703 trứng/trưởng 

thành cái.  

168 Đại học 

Đánh giá tiềm năng 

một số loài ruồi ăn 

rệp họ Syrphidae 

trong phòng chống 

rệp muội hại cây 

trồng tại vùng Hà 

Nội và phụ cận 

năm 2021 

Phan Thị 

Nhài 

PGS.TS.Ngu

yễn Đức 

Tùng 

Amblysieus swirskii Athias-Henriot là một loại nhện bắt mồi có khả năng 

kiểm soát bọ trĩ. Nó cũng có thể ăn phấn hoa, nhện hai chấm và các loại 

nhện khác. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu đặc điểm sinh học, sinh thái 

của loài nhện nhện bắt mồi A.swirskii khi ăn nhện vật mồi C.lactis nuôi 

bằng các 5 loại thức ăn nhân tạo nhẳm tìm ra loại thức ăn có ảnh hưởng 

nhất đến sự phát triển của nhện bắt mồi. Khi nuôi A.swirskii ăn nhện vật 

mồi nuôi bằng 5 loại thức ăn nhân tạo ở nhiệt độ 27℃ và độ ẩm 75% cho 

thấy kích thước các pha phát dục của nhện bắt mồi khác nhau. Thời gian 

phát dục trước trưởng thành của nhện bắt mồi đực và cái có sự sai khác khi 

ăn nhện vật mồi nuôi bằng thức ăn từ 1 đến 5 lần lượt là 4,15; 3,47; 3,11; 

3,31; 4,80 ngày đối với con đực và 4,29; 3,39; 3,41; 3,06; 4,81 ngày đối với 

con cái. Số trứng đẻ hàng ngày cao nhất của nhện bắt mồi khi nuôi bằng 

nhện vật mồi ăn thức ăn 3 là (2,28 quả/ngày) và tổng số trứng đẻ cao nhất ở 

nhện vật mồi ăn thức ăn 1 (27,96 quả/nhện cái). Tỷ lệ tăng tự nhiên khi so 

sánh giữa các thức ăn khác nhau có sự sai khác trong đó thức ăn 4 có tỷ lệ 

tăng tự nhiên là cao nhất rm= 0,322 còn ở thức ăn 5 là thấp nhất với tỷ lệ 

tăng tự nhiên là rm= 0,244. Từ kết quả trên cho thấy có sự sai khác về khả 

năng sinh sản hay sức tăng quần thể của A.swirskii khi ăn nhện vật mồi 

C.lactis nuôi bằng các thức ăn khác nhau. 

169 Đại học 

Nghiên cứu mức độ 

mẫn cảm của nhện 

đổ Panonychus citri 

Mcgregor hại cây 

cam với một số loại 

thuốc trừ nhện ở 

tình Hà Tĩnh năm 

2021 

Bùi Thị Bến 

PGS.TS.Ngu

yễn Đức 

Tùng 

Nhện đỏ cam chanh, tên khoa học là Panonychus citri McGregor, gây hại 

trên các loại cây trồng có múi như cam, quýt, bưởi, chanh,... làm lá bị vàng 

và rụng vì vậy cây không phát triển được. Biện pháp phòng trừ nhện đỏ 

cam chanh hiện nay chủ yếu là sử dụng BVTV hóa học, nó không những 

gây ô nhiểm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây 

nên hiện tượng kháng thuốc vì vậy lượng thuốc sử dụng ngày càng nhiều 

hơn. Điều tra trên cam và bưởi trồng tại huyện Hương Sơn, Vũ Quang và 

Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh thu được 11-12 loài sâu nhện hại, trong đó nhện 

đỏ cam chanh (Panonychus citri McGregor) và sâu vẽ bùa (Phyllocnistis 

citrella Stainton) có mức độ phổ biến cao nhất. Nông dân tại 3 huyện điều 



tra  phun thuốc trừ sinh vật hại 12-14 lần/năm, trong đó thuốc trừ sâu 3-4 

lần/năm, trừ nhện 3-4 lần/năm, thuốc trừ bệnh 4-5 lần/năm và thuốc trừ cỏ 

1-3 lần/năm.Để phòng trừ nhện đỏ người dân sử dụng 7 hoạt chất thuốc 

(thuộc 5 nhóm thuốc) là Abamectin, Emamectin, Propargite, 

Fenpyroximate, Pyridaben, Azadirectin và Matrine trong đó hoạt chất 

Abamectin được nhiều hộ sử dụng nhất ở Hương Sơn và Vũ Quang, ở 

Hương Khê là hoạt chất Propargite. Trong 3 thuốc thử nghiệm thuốc Catex 

3.6EC hiệu lực phòng trừ nhện đỏ cam chanh cao nhất, sau 7 ngày phun 

hiệu lực đối với cả 3 quần thể nhện đều đạt trên 88,03%, thuốc Comite 

7.3EC và thấp nhất là Sokupi 0.36SL. Việc phối trộn giữa các hoạt chất 

giúp tăng hiệu quả phòng trừ nhện đỏ cam chanh P.citri, đối với quần thể 

nhện đỏ cam chanh P.citri tại Vũ Quang hỗn hợp Catex 3.6EC + Tasieu 

1.9EC cho hiệu quả phòng trừ sau 7 ngày cao nhất đạt 92,03%, đối với 

Hương Khê hỗn hợp Catex 3.6EC + Sokupi 0.36SL cho hiệu quả cao nhất 

đạt 86,97% còn đối với Hương Sơn hỗn hợp Sokupi 0.36SL + Ortus 5SC là 

cao nhất đạt 94,42% sau 7 ngày phun.  

170 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái học của sâu 

keo mùa thu 

Spodoptera 

frugiperda trên một 

số cây ký chủ tại 

Diễn Châu, Nghệ 

An năm 2021 

Trần Lê 

Công Minh 

PGS. TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

Thành phần sâu hại ngô vụ xuân năm 2021 tại Diễn Châu, Nghệ An khá đa 

dạng, bao gồm 5 loài, thuộc 3 họ khác nhau. Trong đó, sâu keo mùa thu là 

loài có mức độ phổ biến nhất. Sâu keo mùa thu xuất hiện trên 4 loại cây 

khác nhau bao gồm cây lúa, cây ngô, cây lạc và cây khoai lang. Mật độ sâu 

keo mùa thu cao nhất vào giai đoạn cây ngô 4-7 lá là 2,4 con/m2. Vòng đời 

sâu keo mùa thu khi nuôi trên ngô là 34,4 ngày và khi nuôi trên lạc là 33,52 

ngày. Sức sinh sản của trưởng thành cái sâu keo mùa thu khi nuôi sâu non 

trên lá ngô trung bình 710 trứng/trưởng thành cái và trên lá lạc trung bình 

694 trứng/trưởng thành cái. Vòng đời sâu keo mùa thu khi nuôi ở 2 mức 

nhiệt độ trung bình khác nhau trung bình là 34,4 ngày ở mức nhiệt độ trung 

bình 26,9oC và 28,5 ngày ở mức nhiệt độ trung bình 30,7oC. Sức sinh sản 

của trưởng thành cái sâu keo mùa thu khi nuôi sâu non trên mức nhiệt độ 

26,9oC trung bình 710 trứng/trưởng và trên mức nhiệt độ 30,7oC trung 

bình 778 trứng/trưởng thành cái 
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172 Đại học 

Đánh giá khả năng 

kết hợp của các 

dòng tự phối cho 

chọn tạo giống ngô 

sinh khối làm thức 

ăn chăn nuôi gia 

súc nhai lại tại Gia 

Lâm – Hà Nội 

Nguyễn Công 

Minh 

GS.TS. Vũ 

Văn Liết 

Vụ Xuân 2021, 15 tổ hợp lai (kí hiệu từ THL1-THL15) được đánh giá 

sinh trưởng phát triển tốt trong đó có 15 tổ hợp lai đều thuộc nhóm chín 

sớm 

(98-105 ngày), giống đối chứng SSC586 thuộc nhóm ngô chín trung bình 

(106 

ngày). 

Hai tổ hợp lai kí hiệu THL8 và THL3 với các ưu điểm như: năng suất 

chất xanh cao, lần lượt đạt 58,1 và 53,4 tấn/ha; hàm lượng vật chất khô từ 

33,6- 

40,5%; năng suất chất khô đạt 19,6 -21,6 tấn/ha; hàm lượng protein thô đạt 

6,67-8,2 % CK; đồng thời được đánh giá có trạng thái cây điểm 1-2; bộ lá 

xanh và tàn lá điểm 1-2, cao cây và đóng bắp phù hợp, chống đổ tốt, ít 

nhiễm 

sâu bệnh hại; năng suất hạt khô cao (77-86 tạ/ha), phù hợp để phát triển 

thành 

giống ngô sinh khối chuyên biệt. 

THL11 có ưu thế lai cao về năng suất hạt khô, đạt 87, 7 tạ/ha trong điều 

kiện canh tác trong vụ Xuân, các yếu tố cấu thành năng suất tốt, trạng thái 

cây 

khá (điểm 2); có khả năng chống đổ tốt, nhiễm nhẹ sâu bệnh, kích thước 

bắp hạt 

to, phù hợp để phát triển giống ngô lấy hạt 

Dòng D1 có khả năng kết hợp riêng với dòng D4; dòng D2 có khả năng 

kết hợp riêng với dòng D5 về tính trạng năng suất chất xanh và hàm lượng 

vật 

chất khô. Dòng D1 kết hợp với dòng D4; D3 kết hợp với dòng D5 ra con lai 

có 

ưu thế lai cao về năng suất hạt khô. Các dòng D1, D3, D4 và D5 có khả 

năng kết 

hợp riêng cao. 

173 Đại học 

Đánh giá khả năng 

kết hợp của các 

dòng ngô nếp tự 

Nguyễn Duy 

Thanh 

GS.TS. Vũ 

Văn Liết 

Ngô nếp (Zea mays var. ceratina) là giống ngô có đặc tính dính hơn 

ngô thông thường, do thành phần tinh bột chủ yếu là amylopectin. Do đó 

Ngô 



phối phục vụ chọn 

giống ngô nếp lai 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

nếp được sử dụng chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp để làm lương thực, 

phục vụ cho thị trường ăn tươi, làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, 

… đặc biệt amyopectin trong ngô nếp được sử dụng trong ngành công 

nghiệp 

dệt may, keo dán công nghiệp giấy. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá 

khả 

năng kết hợp của các dòng ngô nếp tự phối phục vụ chọn giống ngô nếp lai. 

Qua đánh giá THL2 và THL4 là 2 THL có những phẩm chất chống chịu 

sâu 

bệnh tốt. Có năng suất cao chất lượng ngô luộc ngon, vỏ hạt mỏng 

174 Đại học 

Chọn lọc các dòng 

tự phối chất lượng 

cho chọn giống ngô 

trái cây ăn tươi vụ 

Xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Lê Thị Nga 
GS.TS. Vũ 

Văn Liết 

Ngô ngọt (Zea mays saccharata L.) với đặc điểm hạt chứa hàm lượng 

đường cao và vỏ hạt mỏng, là nguồn vật liệu phù hợp cho các chương trình 

chọn 

tạo giống ngô trái cây. Bốn mươi mốt dòng ngô ngọt (ký hiệu từ N1-N41) 

tự 

phối đời S8-S10 được đánh giá về các đặc điểm nông học, khả năng chống 

chịu, 

năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất, chất lượng ăn tươi trong vụ 

Xuân 

2021 tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Gia Lâm, Hà Nội). Thí 

nghiệm bố trí khối nhẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 3 lần nhắc lại, sử dụng 

đối 

chứng là dòng thuần ngô ngọt SW1 (phát triển từ giống Sugar75). Kết quả 

cho 

thấy dòng ngô ngọt có thời gian sinh trưởng từ 93-107 ngày, năng suất hạt 

từ 

0,40 -1,36 tấn/ha, chỉ số đại diện độ ngọt brix từ 13,4-19,6%, độ dày vỏ hạt 

từ 

40,0-91,6 μm. Phân tích đa dạng di truyền của các dòng ngô ngọt bằng chỉ 

thị 

hình thái (26 tính trạng nông học) sử dụng phương pháp phân tích cụm 

(hierarchical clustering) trên phần mềm R 4.1.0, chia 41 dòng ngô ngọt 

thành 4 



nhóm chính biểu thị mức độ đa dạng tương đối cao về mặt di truyền. Chọn 

lọc 

đa biến theo chỉ số chọn lọc MGIDI (Multi-Trait Genotype–Ideotype 

Distance 

Index) với áp lực chọn lọc 20% đã xác định được 8 dòng ngô ngọt ưu tú là 

dòng 

N41, N24, N28, N39, N05, N09, N14, và N25. Các dòng ngô ngọt này là 

các vật 

liệu triển vọng cho chương trình chọn tạo giống ngô ngọt chất lượng cao có 

thể 

ăn tươi trực tiếp (ngô trái cây) phù hợp cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam, đề 

nghị 

cần được tiến hành đánh giá khả năng kết hợp ở các vụ tiếp theo 

175 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng một 

số tổ hợp lúa lai hai 

dòng trong vụ 

Xuân 2021 tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

Phan Minh 

Thái 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Đánh giá và tuyển chọn được 4 tổ hợp lúa lai hai dòng ưu tú, có thời gian 

sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện ngoại 

cảnh bất thuận và sâu bệnh hại tự nhiên tốt trong điều kiện vụ Xuân. 

176 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng một 

số dòng lúa thuần 

mới chọn tạo trong 

điều kiện vụ Xuân 

2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Đánh giá được đặc điểm, sinh trưởng phát triển, đặc điểm nông sinh học, 

đặc điểm hình thái, khả năng chống chịu với các loại sâu bệnh hại và năng 

suất, chất lượng cơm gạo của một số dòng, giống lúa thuần mới được chọn 

tạo. Từ đó chọn ra 5 dòng triển vọng. 

177 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng một 

số dòng lúa nếp 

cẩm mới chọn tạo 

Lê Thị Trang 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Qua nghiên cứu, khảo sát và đánh giá đã xác định được đặc điểm sinh 

trưởng phát triển, đặc điểm hình thái, đặc điểm nông sinh học, năng suất và 

mức độ nhiễm sâu bệnh của 19 dòng, giống lúa nếp cẩm trong vụ Xuân 

2021. 

 Qua đánh giá tổng hợp về năng suất và chất lượng đã chọn ra được 5 dòng 



trong điều kiện vụ 

Xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

lúa nếp cẩm triển vọng trong vụ Xuân 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội là: C35, 

C67, C71, C74 và C82.  

178 Đại học 

So sánh một số tổ 

hợp lúa lai hai 

dòng mới trong vụ 

Xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Tô Kim Thoa 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Thông qua đánh giá đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng đã 

chọn được 5 tổ hợp lai có triển vọng nhất là TD3, TD4, TD5, TD6, TD10 

179 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của mật độ 

cấy và phân bón 

đến sinh trưởng và 

năng suất của 

giống lúa thuần 

ĐH9 trong vụ 

Xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Dương Ngọc 

Lan Anh 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Thông qua đánh giá đã lựa chọn công thức có mật độ 40 khóm/m2 và mức 

phân bón 50 kg N + 50 kg P2O5 + 50 kg K2O/ha; kế tiếp là công thức có 

mật độ cấy 40 khóm/ m2 và mức phân bón 90 kg N + 90 kg P205 + 90 kg 

K20/ha cho năng suất và hiệu quả cao nhất 

180 Đại học 

Nghiên cứu xác 

định gốc ghép phù 

hợp sản xuất giống 

Dưa lê vàng tại Gia 

Lâm – Hà Nội 

Trần Thị Kim 

Thoan 

PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền 

Thí nghiệm được tiến hành trên giống dưa lê vàng HP6 kí hiệu N1 và HP7 

kí hiệu N2, ghép trên 1 gốc mướp kí hiệu G1 và 4 gốc ghép bí ngô kí hiệu 

G2, G3, G4, G5. Thí nghiệm được bố trí theo ô chính, ô phụ (Split- Plot 

design); nhân tố chính là ngọn ghép, nhân tố phụ là gốc ghép với 3 lần nhắc 

lại; diện tích ô thí nghiệm là 1.260 m2. Bao gồm 12 tổ hợp nghiên cứu: 

N1/G1; N1/G2; N1/G3; N1/G4; N1/G5; N1 và N2/G1; N2/G2; N2/G3; 

N2/G4; N2/G5; N2. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm chỉ tiêu về sinh trưởng, 

chỉ tiêu về đặc tính sinh học, chỉ tiêu về tình hình sâu bệnh hại, chỉ tiêu về 

chất lượng quả và chỉ tiêu về năng suất. Kết quả thí nghiệm cho thấy gốc 

ghép bí ngô G4 là giống Gang Geun và gốc G5 Shintogrea cho cây có khả 

năng sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh hại tốt, đặc biệt là bệnh hại 

về gốc, năng suất và chất lượng quả thu được từ cây ghép với gốc G4, G5 

được ghép trên cả 2 ngọn ghép HP6 và HP7 là cao hơn so với gốc mướp, 

đối chứng và các gốc bí ghép còn lại. Đặc biệt gốc ghép G4 và G5 cho thấy 

khả năng tương ứng, thích hợp tốt nhất với 2 ngọn ghép là ngọn HP6 

(N1/G4; N1/G5) và ngọn HP7 (N2/G4; N2/G5). 



181 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng phát triển 

một số dòng lúa 

thuần vụ Xuân 

2021 tại Gia Lâm – 

Hà Nội 

Nông Thị 

Nương 

PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền 

Các đặc điểm đánhh giá bao gồm: đặc điểm hình thái có các chỉ tiêu về 

chiều cao, lá, nhánh, bông, hạt. Đặc điểm nông sinh học có các chỉ tiêu về 

sinh trưởng và phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất, khả 

năng chống chịu sâu bệnh hại. Từ kết quả thu được chúng tôi đã chọn lọc ra 

được 6 dòng triển vọng trong tổng số 29 dòng lúa tham gia thí nghiệm đó 

là: NĐT52, 29 – 2 – 3 -3, 32 – 5 – 3 – 1, 38 – 7 – 8 – 3 – 3, 29 – 2 – 2 – 2. 

Các dòng thời gian sinh trưởng trung bình từ 110-128 ngày, khả năng 

chống đổ trung bình đến tốt, khả năng kháng bệnh khá đến tốt và có năng 

suất tiềm năng cao nhất trong các dòng thí nghiệm có thể phù hợp với mục 

đích của đề tài. 

182 Đại học 

Ảnh hưởng của liều 

lượng phân trùn 

quế, phân gà đến 

sinh trưởng và phát 

triển của bưởi diễn 

chuyển đổi sang 

canh tác hữu cơ tại 

Lệ Chi - Gia Lâm - 

Hà Nội 

Đỗ Thị 

Huyền 

PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền 

Thí nghiệm Ảnh hưởng của liều lượng phân giun quế và phân gà ủ hoai 

mục đến sinh trưởng, phát triển của câu bưởi Diễn. Công thức bón 7kg 

phân giun quế cho cây bưởi Diễn tại Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội cho thấy cây 

sinh trưởng khỏe với chiều cao cây 433cm, đường kính tán 3.73cm; 10.2 

lá/lộc; 3.6 lộc/cành; chiều dài lộc 22.5cm; đường kính lộc 0.38cm. Công 

thức bón 3kg phân gà cho cây bưởi Diễn tại Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội cho 

thấy cây phát triển tốt với chiều cao và đường kính quả lầm lượt là 12.4cm 

và 12.1cm. Công thức 7 khi bón 7kg phân trùn quế xuất hiện ít sâu vẽ bùa 

và bệnh loét. 

183 Đại học 

ảnh hưởng của mật 

độ trồng đến sinh 

trưởng phát triển 

cây sacha inchi tại 

thái nguyên vụ 

xuân năm 2021 

Lê Hải Đức 
PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền 

Cây đậu núi Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) cây nhiệt đới lâu năm, 

cho omega 3-6-9), là cây đa tác dụng, hiện nay nhằm đánh giá ảnh hưởng 

của thời gian ngâm ủ đến sinh trưởng cây sacha inchi giai đoạn vườn ươm. 

Và đánh giá ảnh hưởng mật độ đến khả năng sinh trưởng và phát triển, đặc 

điểm thực vật học và khả năng thích ứng của cây đậu núi Sacha inchi trồng 

tại Thái Nguyên. Do đó, thí nghiệm đánh giá sự nảy mầm hạt bằng công 

thức ngâm 3 sôi, 2 lạnh các công thức với thời gian ngâm khác nhau cho 

thấy ảnh hưởng không rõ rệt đến số hạt mọc mầm và tỉ lệ nảy mầm. Các 

công thức có số hạt nảy mầm cao nhất vào các ngày 9 và 11. Ở thời gian 

ngâm 24 giờ cho tỉ lệ mọc mầm là tốt nhất 53,4%. Cùng với đó thí nghiệm 

xác định mật độ trồng đậu núi Sacha Inchi được bố trí 3 công thức từ 2000 

cây đến 3333 cây/ha tại thị trấn Quân Chu, Thái Nguyên. Thí nghiệm bố trí 

kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (RCB) với 3 lần nhắc lại. Cây sinh trưởng ở 

vườn sản xuất sinh trưởng phát triển tốt. Chiều cao của cây đậu núi Sacha 



inchi tăng dần từ lúc trồng. Tuy nhiên, chênh lệch chiều cao cây giữa các 

mật độ trồng không theo qui luật rõ rệt. Đậu núi là cây trồng lâu năm, lần 

đầu được trồng tại Thái Nguyên. Thí nghiệm xác định mật độ bước đầu cho 

thấy cây đậu núi cho sinh trưởng phát triển tốt nhất ở công thức 2, khoảng 

cách 2,5m x 1,6m (tương ứng 2500 cây/ha). Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi 

thêm để xác định chính xác mật độ nào là tối ưu và phù hợp nhất. 

184 Đại học 

đánh giá sinh 

trưởng phát triển và 

năng suất các mẫu 

giống đậu đen 

trong vụ xuân 2021 

tại gia lâm - hà nội 

Nguyễn Thị 

Liên 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

Đề tài: “Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất một số mẫu giống 

đậu đen trong vụ Xuân 2021 tại Gia Lâm – Hà Nôị” được thực hiện với 

mục đích nhằm xác định một số mẫu giống có khả năng sinh trưởng, phát 

triển tốt cho năng suất cao, chất lượng quả tốt và có khả năng kháng lại các 

loại sâu bệnh hại để phục vụ cho sản xuất nhằm tăng  hiệu quả kinh tế cho 

người dân. 

Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, mức độ 

nhiễm các loại sâu bệnh hại trên 40 mẫu giống đậu đen do Bộ môn Di 

truyền và Chọn giống cây trồng cung cấp trong vụ Xuân năm 2021 tại Gia 

Lâm. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn không 

nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là 2,5m2.  

Kết quả đã xác định được 4 mẫu giống năng suất cao gồm C14 (1,45 

tấn/ha) và L21 (1,53 tấn/ha), C12 (1,57 tấn/ha), LK8 (1,44 tấn/ha), L26(1,5 

tấn/ha). Đây là các mẫu giống triển vọng, có thể đưa vào sản xuất đại trà. 

185 Đại học 

Nghiên cứu xác 

định giống dưa lê 

vàng lai thích hợp 

trồng trong nhà 

lưới và ngoài đồng 

tại Gia Lâm – Hà 

Nội 

Nguyễn Mai 

Ngọc 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn - 

TS. Ngô Thị 

Hạnh 

Mục đích nghiên cứu:  

Xác định được giống dưa lê vàng lai thích hợp trồng trong nhà lưới và 

ngoài đồng tại Gia Lâm – Hà Nội. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Thí nghiệm 1. Nghiên cứu xác định giống dưa lê vàng lai thích hợp trồng 

trong nhà lưới tại Gia Lâm – Hà Nội. 

Thí nghiệm tiến hành với 4 giống dưa lê vàng lai ký hiệu là HP1, HP6, HP7 

và giống đối chứng Bạch Ngọc Đường. Thí nghiệm được bố trí theo khối 

ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Quy mô ô thí nghiệm: 40 

bầu công thức, mỗi bầu trồng 1 cây, hàng cách hàng 150 cm, cây cách cây 

40 cm. Mật độ 16.000 cây/ha. Thí nghiệm được bố trí tại nhà lưới số 4 với 

diện tích 400 m2. 

Thí nghiệm 2. Nghiên cứu xác định giống dưa lê vàng lai thích hợp trồng 



ngoài đồng tại Gia Lâm – Hà Nội. 

Thí nghiệm gồm 4 giống như ở thí nghiệm 1 và được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm: 30 m2, 

trồng 1 hàng giữa/ô với 40 cây/hàng. Hàng cách hàng 180 cm, cây cách cây 

40 cm. Mật độ trồng 13.750 cây/ha. Tổng diện tích thí nghiệm 500 m2. 

Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, đặc điểm thân lá, 

quả, mức độ nhiễm sâu bệnh, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất, 

đặc điểm hình thái, cấu trúc và chất lượng quả. 

Sử dụng phần mềm Excel 2016, phân tích anova bằng phần mềm Irristat 

ver 5.0. 

Kết quả chính và kết luận: 

Giống dưa lê HP6 là giống dưa lê được đánh giá tốt, thể hiện ưu điểm vượt 

trội hơn các giống còn lại, năng suất thực thu đạt 22,21 tấn/ha trong nhà 

lưới và 23,4 tấn/ha ở ngoài đồng, khả năng chống chịu bệnh khá tốt. Quả 

chín chất lượng mẫu mã đẹp có hình elip thon dài, màu vàng, mùi thơm 

đậm, vị ngọt đậm (độ brix đạt 15 - 17%), thịt quả ăn giòn, khô ráo 

186 Đại học 

Khảo sát sinh 

trưởng phát triển và 

năng suất các dòng, 

giống đậu tương 

trong vụ xuân 2021 

tại Gia Lâm – Hà 

Nội 

Đào Mỹ Linh 
TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

Đề tài “Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất các dòng, giống đậu 

tương trong vụ Xuân năm 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội” được thực hiện với 

mục đích lưạ choṇ và xác định được một số dòng đậu tương mới chọn tạo 

có đặc điểm sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và 

năng suất cao nhằm góp phần làm đa dạng bộ giống đậu tương ở nước ta. 

       Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn không 

nhắc lại, áp dụng cùng một biện pháp và kỹ thuật chăm sóc trên các ô thí 

nghiệm. Diện tích ô thí nghiệm 3m2. Mật độ: 35 cây/m2. Ngày gieo: 27 

tháng 2 năm 2021. Các chỉ tiêu theo dõi được áp dụng theo QCVN 01-58-

2011/BNNPTNT của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. 

       Kết quả của đề tài đã xác định được một số dòng đậu tương có tiềm 

năng cho năng suất cao là: cao 29 (32,42 tạ/ha), 303 (30,58 tạ/ha), 32 

(29,37 tạ/ha), 314 ( 27,24 tạ/ha), S35( 27,64 tạ/ha). 

187 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất các 

dòng, giống đậu 

Nguyễn Thúy 

My 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

Đề tài: “Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất các dòng, giống đậu 

tương trong vụ Xuân năm 2021 tại Gia Lâm - Hà Nội”   được thực hiện với 

mục đích lưạ choṇ và xác định được một số dòng đậu tương mới chọn tạo 

có đặc điểm sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và 



tương vụ Xuân 

năm 2021 tại Gia 

Lâm – Hà Nội 

năng suất cao nhằm góp phần làm đa dạng bộ giống đậu tương ở nước ta. 

       Đề tài được thực hiện theo phương pháp khảo sát tập đoàn không nhắc 

lại, áp dụng cùng một biện pháp và kỹ thuật chăm sóc trên các ô thí 

nghiệm. Từ đó theo dõi, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu về đặc điểm hình 

thái, thời gian sinh trưởng, năng suất,…  

 Kết quả của đề tài đã  xác định được một số dòng đậu tương có tiềm năng 

cho năng suất cao là: S30 (30,67 tạ/ha), 312 (29,00 tạ/ha), S16 (28,33 

tạ/ha), 19 và 48 (26 tạ/ha) 

188 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của lượng 

phân bón, mật độ 

cấy đến sinh trưởng 

và năng suất của 

giống lúa thuần 

ĐH19 trong vụ 

Xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Đỗ Văn Đạt 
TS. Ngô Thị 

Hồng Tươi 

1. Mục đích và yêu cầu của đề tài 

1.1 Mục đích 

- Đánh giá được ảnh hưởng của lượng phân bón và mật độ cấy đến đặc 

điểm nông sinh học,năng suất của giống lúa ĐH19. 

- Xác định được mật độ cấy và lượng phân bón thích hợp nhất để giống lúa 

thuần ĐH19 đạt năng suất cao nhất 

1.2 Yêu cầu của đề tài 

Theo dõi đặc điểm sinh trưởng,đặc điểm nông sinh học,đặc điểm hình 

thái,mức độ nhiễm sâu bệnh và yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa 

thuần ĐH19 tại các mật độ cấy,mức phân bón khác nhau trong vụ Xuân 

2021 tại Gia Lâm, Hà Nội. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bố trí các thí nghiệm mật độ, phân bón cho giống lúa thuần ĐH19 nhằm 

xác định mật độ và lượng phân bón thích hợp cho năng suất và hiệu quả 

kinh tế cao nhất trong vụ Xuân. Thí nghiệm gồm 2 nhân tố là Phân bón 

(nhân tố phụ) và Mật độ (nhân tố chính).  

- Thí nghiệm mật độ phân bón bố trí theo kiểu ô lớn ô nhỏ (Split-plot), với 

4 công thức phân bón là: 

P1= 60 kg N + 60 kg P205 + 60 kg K20,  

P2= 80 kg N + 80 kg P205 + 80 kg K20,  

P3= 100 kg N + 100 kg P205 + 100 kg K20,  

P4= 120 kg N + 120 kg P205 + 120 kg K20.  

- Mật độ cấy gồm 4 công thức:  

M1=35 khóm/m2, M2=40 khóm/m2, 

M3=45 khóm/m2, M4= 50 khóm/m2. 



3. Kết luận 

- Dự kiến kết quả thiết lập được quy trình thâm canh phù hợp để dòng lúa 

thuần mới ĐH19 phát huy hết niềm năng và năng suất 

189 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và 

tính dục của một số 

dòng TGMS mới 

trong điều kiện vụ 

Xuân 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Đinh Thanh 

Sơn 

TS. Ngô Thị 

Hồng Tươi 
  

190 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng một 

số dòng lúa nếp 

mới chọn tạo trong 

điều kiện vụ Xuân 

2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Lê Thị Huệ 
TS. Ngô Thị 

Hồng Tươi 

Để tuyển chọn các dòng, giống lúa nếp có năng suất và chất lượng phục vụ 

sản xuất tại miền Bắc, chúng tôi tiến hành thu thập và đánh giá một số đặc 

điểm nông sinh học các giống lúa nếp trong vụ Xuân 2021 tại Gia Lâm-Hà 

Nội. 23 dòng, giống lúa nếp được trồng theo kỹ thuật canh tác theo quy 

định chung của Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng – Học Viện Nông 

Nghiệp Việt Nam với mật độ cấy 35 khóm/m², cấy 1 dảnh/ khóm. Kết quả 

nghiên cứu chọn được 5 dòng triển vọng là N21; N27; N31; N38; N43 và 

N47 có năng suất dao động 20,63 – 51,85 tạ/ ha và thời gian sinh trưởng 

của 5 dòng lúa nếp kéo dài từ 123 – 126 ngày. Các dòng, giống có khả năng 

sinh trưởng và phát triển tốt, thích ứng với điều kiện thời tiết tại Gia Lâm – 

Hà Nội. 

191 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và 

khả năng đậu quả 

không hạt của các 

dòng cà chua mang 

đột biến iaa9 trong 

điều kiện vụ xuân 

năm 2021 

Trịnh Thị 

Hoài 

TS. Ngô Thị 

Hồng Tươi 

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trên các nhóm dòng cà chua mang gen 

đột biến iaa9- ở thế hệ F5. Nhằm xác định tỷ lệ đậu quả không hạt của các 

dòng 

cà chua, cùng đặc điểm nông sinh học của các dòng nghiên cứu làm cơ sở 

để chọn 

lọc các dòng ưu tú cho chọn tạo cà chua có khả năng đậu quả không qua 

thụ tinh. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các dòng nghiên cứu này đều có thời 

gian từ trồng đến bắt đầu chín trung bình, dao động trong khoảng từ 71 đến 

95 

ngày. Nhóm dòng I (iaa9-3) thường chín sớm và thời gian chín ngắn hơn so 

với 



nhóm dòng A (iaa9-5). So với giống thương mại HT109, các dòng nghiên 

cứu 

vẫn có sự phân ly (CV% cao hơn), cụ thể giống trồng thương mai cùng thời 

vu có 

tỷ lệ đậu quả từ 56 đến 78% thì thấy rằng các dòng nghiên cứu có tỷ lệ đậu 

quả tự 

nhiên không cao, dao động trong khoảng từ 17,5 đến 58,4%. Trong vụ này 

các 

dòng nghiên cứu có tỷ lệ đậu quả trinh sản thấp, hầu hết là dưới 10%, ngoại 

trừ 2 

dòng I114 và I123 có tỷ lệ đậu quả trinh sản lần lượt là 31% và 12% (thấp 

hơn 

nhiều sao với tỷ lệ ghi nhận ở vụ trước đó). Tỷ lệ đậu quả và đậu hạt thông 

qua 

thụ phấn nhân tạo vào tuổi hoa 0 cao hơn so với đối chứng (để tự nhiên) và 

vào 

tuổi hoa -1 và tuổi hoa -2. Thao tác cắt ngằn (1/2 hoặc 3/4) vòi nhuỵ ảnh 

hưởng 

nghiêm trọng đến khả năng đậu quả và đậu hạt của hoa. Quả của các dòng 

nghiên 

cứu chủ yếu là dạng quả dài, có đường kính quả dao động từ 3 đến 4 cm 

(kích cỡ 

quả nhỏ). Độ dày thịt quả dạo động dao động trong khoảng 3,2 đến 6,3 

mm, cùi 

tương đối dày. Độ Brix dao động trong khoảng từ 5,0 đến 7,3%. Tất cả các 

dòng 

nghiên cứu đều có độ Brix đạt tiêu chuẩn chế biến (>4,5%) 

192 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mật độ 

trồng, liều lượng 

phân bón đến sinh 

trưởng và dược tính 

cây Đương quy tại 

Nguyễn Thúy 

Hằng 

TS. Chu Thị 

Thu Hà - TS. 

Lê Thị Tuyết 

Châm 

Thí nghiệm được thực hiện xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, 

phòng thí nghiệm Tài nguyên thực vật – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh 

vật, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu: Các mẫu đất, nước ở ruộng thí nghiệm được thu 

mẫu và phân tích tính chất vật lý, hóa học, vi sinh vật. Thí nghiệm bố trí 2 



xã Giai Phạm, tỉnh 

Hưng Yên 

nhân 

tố theo kiểu ô chính ô phụ với 3 lần nhắc lại cho mỗi công thức. Đối tượng 

là 

cây Đương quy được gieo bằng hạt. Các điều kiện nghiên cứu là điều kiện 

tại xã 

Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, phòng thí nghiệm Tài nguyên 

thực 

vật – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công 

nghệ Việt Nam. Tiến hành quan sát các chỉ tiêu phát triển và đánh giá năng 

suất, 

hàm lượng axit trong củ, đánh giá được hiệu quả kinh tế. Đo đạc, ghi chép 

và xử 

lý số liệu bằng các phần mềm EXCEL, phần mềm IRISTAT, so sánh 

ANOVA. 

Kết quả nghiên cứu: Phân tích tính chất vật lý, hóa học, vi sinh vật trong 

mẫu đất và nước. Đánh giá sinh trưởng cây bằng các chỉ tiêu như chiều cao 

cây, 

số lá, tỷ lệ ra hoa qua các tháng. So sánh năng suất, chất lượng củ, hiệu quả 

kinh 

tế giữa các công thức…Đưa ra đánh giá dựa trên kết quả thu được 

193 Đại học 

Đánh giá sự sinh 

trưởng và phát triển 

của một số dòng, 

giống Đậu Xanh 

trong vụ xuân 2021 

tại Trâu Quỳ - Gia 

Lâm - Hà Nội 

Lò Thị Nga 
TS. Lê Thị 

Tuyết Châm 

Phương pháp nghiên cứu: 

Vật liệu gồm 96 dòng đậu tương thuộc các thế hệ F4, F5, F6, F7 từ các 

tổ hợp lai đậu xanh kí hiệu LMB1, LMB2, LMB3, LMB5 và LMB6; các 

dòng 

nhập nội, Đối chứng sử dụng là giống ĐX 208. 

Thí nghiệm được thực hiện trong vụ xuân 2021 từ 3/2021 – 6/2021 tại 

khu thí nghiệm đồng ruộng, khoa Nông học. Học viện nông nghiệp Việt 

Nam 

– Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội. Các dòng được trồng tuần tự, không lặp 

lại 

trong ô thí nghiệm. Giống đối chứng ĐX 208 được trồng lặp lại 2 lần. 

Các đặc điểm đánh giá ở các dòng được áp dụng theo QCVN 01 - 62: 



2011/BNNPTNT của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đối với đậu 

xanh. Các tính trạng theo dõi và đánh giá gồm các tính trạng chất lượng, 

tính 

trạng liên quan đến thời gian sinh trưởng phát triển và các tính trạng số 

lượng 

như chiều cao cây, số lá, số hạt/cây, năng suất cá thể... 

Số liệu thu được trong quá trình thí nghiệm được tổng hợp và xử lý 

bằng chương trình IRISTAT 5.0 và Excel 2010. 

Kết quả nghiên cứu: 

10 dòng, giống đậu xanh tham gia thí nghiệm có tiềm năng năng suất là 

D16, DX22, DX11, LMB2-77-2-2, LMB5-22-2-10-2, LMB3-19-3-2-2, 

LMB3-38-1-1, LMB3-40-2-5-3, LMB5-123-3-8-1, LMB5-122-1-2. 

194 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của liều 

lươṇg bón vôi vỏ 

trứng đến sinh 

trưởng,sinh lý và 

năng suất của môṭ 

số giống đâụ tương 

trong điều kiêṇ 

măṇ 

Phạm Văn 

Đoàn 

TS. Lê Thị 

Tuyết Châm 

Thí nghiệm được thực hiện trong nhà lưới Khoa Nông Học - Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 

- Mục đích: Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bón vôi vỏ trứng đến sinh 

trưởng, phát triển của giống đậu tương DT84 và D140 trong điều kiện mặn, 

nhà 

có mái che, từ đó phục vụ cho sản xuất thực tiễn và chương trình chọn tạo 

giống 

đậu tương cho năng suất cao 

- Phương pháp nghiên cứu chính: Thí nghiệm được bố trí theo phương 

pháp khối ngẫu nhiên đầu đủ (RCBD) với 4 công thức bón vôi vỏ trứng 0 

kg/ha, 

100 kg/ha, 300 kg/ha, 500 kg/ha và hai giống đậu tương DT84 và D140. 

- Kết quả nghiên cứu: Liều lượng bón vôi vỏ trứng làm ảnh hưởng đến 

quá trình sinh trưởng của cây đậu tương DT84 và D140 thông qua tăng 

chiều 

cao cây cuối cùng, số lá trên thân chính, khối lượng tươi, khô của rễ thân 

lá, 

diện tích lá, chỉ số LAI, chiều dài, thể tích và nốt sần của rễ; làm tăng các 

chỉ 

tiêu sinh lý như chỉ số SPAD, chỉ số huỳnh quang diệp lục từ đó là tăng 



năng 

suất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương DT84 và D140. 

195 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng phát triển và 

năng suất tập đoàn 

đậu tương trong 

điều kiện vụ Xuân 

trên đất Gia Lâm , 

Hà Nội 

Bùi Nguyễn 

Phương Thảo 

TS. Lê Thị 

Tuyết Châm 

N 

- Thí nghiệm được thưch hiện tại khu thí nghiệm đồng ruộng khoa Nông 

Học – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 

- Mục đích: Chọn tạo ra những dòng giống mới có triển vọng, tăng năng 

suất, có khả năng chống chịu được một số loại sâu bệnh hại, yếu tố ngoại 

cảnh 

và thời gian sinh trưởng ngắn. 

- Phương thức nghiên cứu: Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 54 mẫu 

giống, các ô thí nghiệm rộng 1m2 với mật độ 30 cây/ ô thí nghiệm. 

- Kết quả nghiên cứu: Tổng thời gian sinh trưởng của các mẫu giống đậu 

tương biến động khoảng từ 69 – 113 ngày. Các mẫu giống có chiều cao cây 

cuối 

cùng dao động trong khoảng 24,025 – 42,75 cm. Số đốt hữu hiệu các các 

mẫu 

giống đạt từ 4 – 12 đốt và số cành cấp 1 đạt 0 – 8 cành. Tổng số quả/ cây 

biến 

động từ 18,25 – 64,5 quả/cây, số quả 1 hạt từ 1 – 5,25 quả/cây, 2 hạt từ 

11,6 – 

53,25 quả/cây và số quả 3 hạt là 0 – 22 quả/cây. Khối lượng 100 hạt của 

các 

mẫu giống đạt 5,1 – 25,0 g/cây. Năng suất cá thể đạt từ 29,36 – 136,94 

g/cây. 

Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của các mẫu giống đậu tương tham gia thí 

nghiệm 

vụ Xuân tương đối thấp 

196 Đại học 

nghiên cứu khả 

năng tái sinh in 

vitro của một số 

giống đậu tương 

Hoàng Đức 

Nhật Linh 

TS. Vũ Thị 

Thuý Hằng - 

TS. Đinh 

Trường Sơn 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1-10/2021 tại Bộ môn CNSH Thực 

vật, Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam nhằm xác 

định phương pháp khử trùng hạt, ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy, chất 

điều tiết sinh trưởng đến khả năng phát sinh hình thái của các loại mẫu cấy 

và callus của các giống đậu tương DT2008, ĐT35 và VNUAĐ2. Trong đó, 

nghiên cứu xác định phương pháp khử trùng hạt đánh giá tỷ lệ nhiễm và tỷ 



lệ nảy mầm sau 7 ngày nuôi cấy. Các nghiên cứu ảnh hưởng của môi 

trường nuôi cấy, chất điều tiết sinh trưởng, loại mẫu cấy đến khả năng phát 

sinh hình thái đánh giá các chỉ tiêu bao gồm tỷ lệ phát sinh hình thái 

(callus, chồi, rễ), đặc điểm hình thái callus (kích thước, màu sắc, cấu trúc), 

đặc điểm chồi rễ phát sinh của mẫu cấy sau 6 tuần nuôi cấy. Kết quả các thí 

nghiêṃ cho thấy khử trùng bằng Presept 5% trong 15 phút, sau đó bóc vỏ 

hạt và khử trùng tiếp bằng Presept 5% trong 10 phút cho tỷ lệ mẫu nhiễm 

rất thấp, dưới 5% và không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của hạt (tỷ lệ nảy 

mầm đạt trên 90%). Nền môi trường, kiểu gen (giống), chất điều tiết sinh 

trưởng (BA, BA + αNAA, BA + αNAA + IAA) có ảnh hưởng rõ rệt đến 

khả năng tái sinh của đậu tương. Trong đó, nền môi trường MS bổ sung 

vitamin là thích hợp cho sự tái sinh đậu tương từ các nguồn mẫu cấy khác 

nhau. Chồi ngọn thích hợp để phát sinh callus, đốt lá mầm thích hợp cho sự 

tạo chồi. Môi trường MS bổ sung vitamin + 2 mg/l BA đối với giống ĐT35 

hoặc 3 mg/l BA đối với giống VNUAĐ2 là thích hợp cho sự phát sinh 

callus từ chồi ngọn. Callus của giống ĐT35 có sự cảm ứng phát sinh chồi ở 

nồng độ 1 mg/l αNAA bổ sung thêm BA nhưng tỷ lệ còn thấp (2%). Bổ 

sung BA, αNAA, IAA có ảnh hưởng đến cấu trúc callus nhưng không cho 

sự tái sinh tạo chồi từ callus đậu tương. 

197 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng và phát triển 

của các dòng, 

giống đậu tương 

trong vụ xuân 2021 

tại Gia Lâm – Hà 

Nội 

Lý Thu Hà 
TS. Vũ Thị 

Thuý Hằng 

Nghiên cứu đánh giá và xác định các dòng, giống đậu tương sinh trưởng, 

phát triển tốt, năng suất cao và phù hợp trong vụ xuân, làm phong phú thêm 

bộ giống và vật liệu phục vụ cho công tác chọn tạo giống đậu tương. Vật 

liệu nghiên cứu gồm 48 dòng đậu tương và 3 giống đối chứng là ĐT34, 

ĐT51, DT84. Trong 48 dòng đậu tương có 13 dòng thế hệ F4, 26 dòng thế 

hệ F5, 3 dòng thế hệ F8 và 6 dòng thế hệ F10. Các dòng được chọn lọc từ 

các tổ hợp lai kí hiệu LSB10, LSB17, LSB51, LSB53, LSB54, LSB70, 

LSB86, LSB115, LSB121, LSB138, LSB139, LSB140, LSB141, LSB142. 

Thí nghiệm được bố trí tuần tự, không lặp lại rên đồng ruộng vụ xuân 2021. 

Các tính trạng đánh giá bảo gồm: đặc điểm hình thái, thời gian sinh trưởng, 

đăc̣ điểm sinh trưởng phát triển, năng suất và cấu hành năng suất. Kết quả 

đánh giá 48 dòng đậu tương trong vụ Xuân 2021 cho thấy các dòng đậu 

tương biểu hiện khác nhau về các đặc điểm hình thái như màu sắc lông, 

màu sắc vỏ hạt, đặc điểm hạt và có sự biến động ở các tính trạng số lượng. 



Có 39 dòng đậu tương là giống dài ngày (95 - 120 ngày), có 9 dòng thời 

gian sinh trưởng trung ngày (85 - 90 ngày). Các dòng đậu tương sinh 

trưởng và phát triển tốt trong vụ Xuân thuộc loại sinh trưởng hữu hạn, có 

khả năng chống chịu sâu bệnh và chống đổ khá tốt. Các dòng đánh giá có 

năng suất cá thể dao động từ 5,73 - 29,36 g/cây, năng suất thực thu dao 

động từ 10,02 tạ/ha - 33,58 tạ/ha. 10 dòng có tiềm năng năng suất là 

LSB17-22-2-1-3-3, LSB51-37-9, LSB53-1-3-10, LSB53-2-9-1, LSB70-30-

1-6, LSB139-2-3-1, LSB140-2-4-1, LSB140-1-5-1, LSB140-4-8-2, 

LSB142-8-2. 

198 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của phân 

bón kali và thười 

gian bón đến sinh 

trưởng phát triển 

của dòng đậu cô ve 

BH1 và BH2 mới 

lai tạo trong vụ 

Xuân 2020 tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

Trịnh Huyền 

Thanh 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 
  

199 Đại học 

Đánh giá đăc̣ điểm 

sinh trưởng phát 

triển và khả năng 

chịu nóng của một 

số mẫu giống đậu 

cô ve thân leo trong 

vụ Xuân Hè 2021 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

Nguyễn Đức 

Trung 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

ỆP 

- Mục đích đề tài: đánh giá được sức chịu nóng của một số dòng/ giống 

đậu cove. Đánh giá quá trình phát triển và năng suất, để đưa ra phương 

pháp hợp lí cho công cuộc chọn tạo giống mới. 

- Phương pháp nghiên cứu: Thí nghiệm tiến hành trong vụ Xuân Hè 2021 

tại khu thí nghiệm đồng ruộng khoa Nông học. Vật liệu nghiên cứu gồm 

hai dòng BH1, BH2 và giống TQ. So sánh chỉ tiêu sinh trưởng và năng 

suất của của các dòng/giống so với các thời vụ trồng. 

- Kết quả thí nghiệm: qua thì nghiệm đã đo đếm, đánh giá các chỉ tiêu, so 

sánh các chỉ tiêu ở các mùa vụ => TQ là giống có năng suất cao nhất, 

BH2 là dòng chịu nóng tốt nhất 

200 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng của 

Nguyễn 

Trung Kiên 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

Nội dung nghiên cứu chính là so sánh đặc điểm nông sinh học và năng 

suất của các tổ hợp lai cà chua trong điều kiện vụ xuân hè muộn 2021 

nhằm: 



các tổ hợp lai cà 

chua vụ Xuân Hè 

muộn 2021 

Tuyển chọn tổ hợp lai cà chua triển vọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất 

cả tổ 

hợp lai đều có khả năng sinh trưởng ở vụ Xuân Hè 2021. Đặc điểm cấu trúc 

cây 

của các tổ hợp lai tương đối tốt, thích hợp với điều kiện canh tác vụ xuân 

hè, và 

có khả năng ra hoa đậu quả. Tỷ lệ đậu quả dao động từ 56,71-77,82%; tổ 

hợp lai 

đậu quả tốt nhất là U81, U41 và L84. Năng suất của các tổ hợp lai E84, 

L84 và 

U41 lần lượt là 24,3 tấn/ha, 24,81 tấn/ha và 25,14 tấn/ha cao hơn đối 

chứng. Chất 

lượng quả của các tổ hợp lai tương đối tốt với độ dày thịt quả lớn, độ brix 

cao, 

màu sắc quả hấp dẫn và đồng đều 

Tóm lại: Trong 15 tổ hợp lai có 3 tổ hợp lai triển vọng là E84, L84 và U41 

với năng suất cao, màu sắc quả chính đỏ tươi, độ dày thịt quả lớn thích hợp 

với 

nhu cầu chế biến. Cần tiếp tục nghiên cứu các tổ hợp lai triển vọng trên 

trong 

những năm tiếp theo để đánh giá các tổ hợp lai một cách chính xác, từ đó là 

tiền 

đề để ứng dụng vào thực tế sản xuất. 

201 Đại học 

Nguyên cứu sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng của 

các tổ hợp lai cà 

chua vụ Xuân Hè 

muộn 2021 

Bùi Quang 

Anh 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

Thí nghiệm nhằm chọn ra được các tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ có 

khả năng 

sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng tốt. 

Kết quả thí nghiệm khảo sát đánh giá 45 tổ hợp lai cà chua mới chọn tạo 

trong vụ 

Xuân Hè Muộn 2021 cho thấy các tổ hợp lai cà chua thí nghiệm có thời 

gian từ trồng đến 

quả chín có 9 giống chín sớm hơn so với đối chứng (64 ngày), thuộc nhóm 

ngắn ngày và 

trung bình; chiều cao cây cuối cùng cao nhất là THL F33 đạt 117,33 cm, số 



lá cuối cùng 

cao nhất là THL Z91 đạt 20,83 lá. Về tỷ lệ đậu quả, tổ hợp lai có tỷ lệ đậu 

quả cao nhất 

là U33 với 75,14 %.Các tổ hợp lai thí nghiệm cho năng suất khá cao, trong 

45 tổ hợp lai 

thí nghiệm đã thu được 17 tổ hợp lai có năng suất cá thể lớn hơn so với đối 

chứng, cao 

nhất là THL Z91. Về màu sắc quả chín chủ yếu có màu đỏ tươi. Một số tổ 

hợp lai có chất 

lượng tốt, khẩu vị, hương vị tốt như: U33, F79, Z11, Z6, P40, G40, F33, 

N81. Qua đánh 

giá đã chọn lọc ra được 2 tổ hợp lai cà chua triển vọng nhất ở vụ Xuân Hè 

muộn là U92, 

Z11. 

202 Đại học 

Thu thập, đánh giá 

đặc điểm sinh vật 

học của một số 

giống cam quýt bản 

địa tại đảo Thanh 

Lân – Cô Tô – 

Quảng Ninh và 

nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số 

loại gốc ghép đến 

tỷ lệ sống và chất 

lượng cây con giai 

đoạn vườn ươm 

Hoàng Văn 

Hiếu 

TS. Đoàn 

Thu Thuỷ 

Trong quá trình nghiên cứu đã thu thập được 21 mẫu giống quýt. Trong đó 

có thể chia ra làm 2 nhóm chính gồm nhóm quýt quả to có 01 mẫu giống 

(22) và nhóm quýt quả nhỏ gồm 20 mẫu giống còn lại. Các giống quýt tại 

đảo Thanh Lân có quả màu cam, đỏ cam, vàng cam, phần đỉnh quả có dạng 

phẳng, vị chua hoặc chua ngọt, độ Brix cao 11,5-19%, có rất nhiều hạt 6,5-

18 hạt/quả. Về lá, đầu lá dạng hơi nhọn và nhọn. Các mẫu đều có vết xẻ ở 

đỉnh, màu xanh, mép lá răng cửa hoặc khía, hình dạng lá của các mẫu có sự 

khác nhau: Trứng, tròn, mũi mác …   

Trong 2 loại gốc ghép, gốc bưởi chua cho cho tỷ lệ mắt sống và tỷ lệ nảy 

mầm cao hơn gốc trấp ở 19/21 dòng nghiên cứu. Sau khi nảy mầm, lộc sinh 

trưởng nhanh sau 28-35 ngày cả về chiều dài, đường kính lộc, số lá và kích 

thước lá. Theo dõi sinh trưởng lộc của 21 dòng trên hai loại gốc ghép là 

trấp và bưởi chua trên 2 đợt lộc nhận thấy tổ hợp ghép B5 cho sinh trưởng 

tốt nhất, đạt mức cao ở các chỉ tiêu như chiều dài lộc, đường kính lộc và số 

lá trên lộc trong cả hai đợt lộc.  

Qua đánh giá cho thấy 3 dòng quýt quả nhỏ triển vọng cho phẩm chất quả 

ngon là dòng 4, dòng 16, dòng 19 (Độ Brix  và sinh trưởng tốt hơn trên gốc 

bưởi chua. 



203 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và 

ảnh hưởng của 

GA3 đến năng suất 

và chất lượng 

giống nho Hạ đen 

tại Hà Nội 

Lâm Mạnh 

Quang 

TS. Đoàn 

Thu Thuỷ 

Cây nho Hạ Đen đã sinh trưởng và phát triển khá phù hợp với điều kiện tại 

Hà Nội: Thời gian từ cắt cành đến thu hoạch khoảng 110 ngày, trong đó 

thời gian từ cắt cành đến bật lộc Xuân là 14 ngày, thời gian từ hoa nở đến 

thu hoạch khoảng 64 ngày.  

- Việc xử lý GA3 có ảnh hưởng đến chiều dài chùm nho và năng suất cây 

nho Hạ đen, cụ thể: Công thức C1T1 (nồng độ 10ppm ở thời điểm hoa chưa 

nở), C3T1 (nồng độ 30ppm tại thời điểm hoa chưa nở) cho tỷ lệ đậu quả tốt 

nhất từ 88,9 - 91,1%, chiều dài và đường kính chùm lớn nhất, năng suất lý 

thuyết cao nhất đạt 1353,1g/cây và 1231,61 g/cây tương ứng. Các công 

thức không xử lý GA3 có tỷ lệ đậu quả chỉ đạt từ 56,5 - 61,6%, năng suất lý 

thuyết  thấp nhất 562,21g/cây - 662,15g/cây. 

- Việc xử lý GA3 không làm ảnh hưởng đến phẩm chất quả nho, độ Brix ở 

các công thức dao động từ 19,7 - 20,5 không có sự sai khác có ý nghĩa.  

- Qua quá trình nghiên cứu và theo dõi trực tiếp nhận thấy cây nho Hạ Đen 

chủ yếu bị các loại sâu, bệnh hại chính như: Sâu bướm, bọ trĩ và nấm cuống 

quả ở mức độ nhẹ, phấn trắng ở mức độ trung bình. Sâu bệnh chủ yếu gây 

hại trên lá và chùm quả nên cần phòng ngừa trước khi gây thiệt hại nặng.  

204 Đại học 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm nông sinh 

học của giống bưởi 

Thồ, ảnh hưởng 

của biện pháp đốn 

tỉa và thụ phấn bổ 

sung đến năng suất 

giống bưởi Thồ tại 

huyện Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội  

Nguyễn 

Quỳnh Giang 

TS. Đoàn 

Thu Thuỷ 

1. Giống bưởi Thồ chín tương đối sớm và tập trung trong khoảng từ 5/9 đến 

30/9. Trong điều kiện chăm sóc tương đối tốt, cây bưởi Thồ phát sinh 3 đợt 

lộc trong một năm. Đặc điểm lá bưởi Thồ: Phiến lá lớn, có phần eo lá nhỏ, 

màu xanh trung bình, phiến lá phẳng, không có sự lượn sóng của mép lá, 

răng cửa của mép lá dạng khía. Phiến lá không có sự vặn và độ phồng. 

Phiến lá có hình dạng đỉnh hơi nhọn, có vết xẻ ở đỉnh. Phần phiến lá dài 

trung bình 12,63 cm, rộng trung bình 6,89 cm, phần eo lá dài trung bình 

1,92 cm, rộng trung bình 1,92 cm. Phần cuống lá có chiều dài trung bình 

0,7 cm. Đặc điểm hoa bưởi Thồ: Hoa dạng chùm, nụ hoa to, tràng hoa, 

cánh hoa có màu trắng, dày, số cánh trung bình của hoa là 4,27, phấn có 

màu vàng, chiều dài nhị là 1,68 cm, chiều dài nhụy là 1,6 cm. Chiều dài 

bầu nhụy là 0,74 cm.Đặc điểm quả bưởi Thồ: Quả có hình bầu dục, chiều 

cao trung bình 15,8 cm, đường kính trung bình 13,83 cm, trung bình 12 

múi/quả, quả khá nhiều hạt (trung bình 45 hạt/ quả) vỏ quả khi chín có màu 

vàng sáng và nhẵn, khối lượng quả trung bình đạt 1,265 kg, múi ráo và dễ 

bóc, tép có màu vàng đậm, vị thơm. 



2. Đốn tỉa giúp cho thời gian hoa nở rộ sớm hơn từ 7 đến 10 ngày, làm tăng 

tỷ lê ̣đâụ quả, đạt 1,93% tăng 41% so với việc để tự nhiên không đốn tỉa. 

Đốn tỉa 2 lần: Hạ độ cao, tỉa cành (sau thu hoạch) kết hợp tỉa quả (sau đậu 

quả) làm tăng kích thước quả, số quả trên cây (tăng 38,32% so với để tự 

nhiên) góp phần nâng cao năng suất.  

3. Thụ phấn bổ sung cho bưởi Thồ bằng nguồn phấn khác có tác động tích 

cực trong việc nâng cao tỷ lệ đậu quả (từ 34-75%), cải thiện kích thước 

quả, tăng số quả trên cây góp phần nâng cao năng suất. Nguồn phấn lấy từ 

cây bưởi Đào Sớm giúp tăng tỉ lệ đậu quả, tăng 74,39 % số quả trên cây đạt 

hiệu quả rõ rệt so với việc để tự nhiên. 

205 Đại học 

Đánh giá khả năng 

ức chế bệnh vàng 

lá gân xanh 

(Candidatus 

Liberibacter 

asiaticus) bằng 

kháng sinh trên 

một số giống cam 

tại Quỳ Hợp- Nghệ 

An 

Nguyễn 

Mạnh Hùng 

TS. Đoàn 

Thu Thuỷ - 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Xử lý thuốc không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh trưởng của 

cây gồm chiều dài cành lộc , số lá/cành lộc, độ dài lá được đánh dấu, chiều 

dài lá, đường kính lộc và các chỉ tiêu sinh trưởng của quả gồm chiều cao 

quả, đường kính quả và các chỉ tiêu chất lượng của quả, từ đây ta kết luận 

thuốc xử lý không gây độc cho cây . 

Phun Apicillin ở nồng độ 100 ppm không thể tiêu diệt hoàn vi khuẩn được 

vi khuẩn Ca Las nhưng vẫn làm giảm rõ rệt mức độ biểu hiện triệu chứng 

trên cây bị bệnh sau 8 lần phun. Cụ thể: Đối với các công thức phun thuốc 

xử lý sẽ cho tỷ lệ cành lộc biểu hiện bệnh chỉ có 0,4% và 2,9% ở giống 

BH32 và xã Đoài tương ứng trong khi đó với các cây không xử lý cho tỷ lệ 

cành lộc biểu hiện bệnh đạt mức 1,8% và 7,6% trên 2 giống tương ứng. 

206 Đại học 

ĐÁNH GIÁ ĐẶC 

ĐIỂM NÔNG 

SINH HỌC VÀ 

ĐẶC ĐIỂM HẠT 

PHẤN CỦA MỘT 

SỐ DÒNG TGMS-

NẾP TRONG 

ĐIỀU KIỆN VỤ 

XUÂN 2021 TẠI 

GIA LÂM – HÀ 

NỘI 

Vũ Ngọc 

Việt 

ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Mục đích đề tài : Đánh giá được đặc điểm sinh trưởng phát triển, đặc 

điểm nông sinh học đặc điểm hạt phấn của các dòng TGMS – Nếp mới 

chọn 

tạo nhằm xác định các dòng có đặc điểm nông sinh học tốt, phục hồi phấn 

tương đương dòng mẹ trong điều kiện vụ Xuân 2021. 

Nội dung nghiên cứu : 

- Theo dõi đặc điểm sinh trưởng, đặc điểm hình thái, đặc điểm nông sinh 

học, chống chịu và các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng nghiên 

cứu. 

- Xác định 30% số dòng có đặc điểm nông sinh học tốt, phục hồi phấn 

tốt để phát triển thế hệ F5. 

Kết quả và thảo luận : 



Thời gian từ gieo đến trỗ của các dòng, giống và quần thể phân ly F4 

khoảng thời gian dao động từ 101 – 120 ngày trọng vụ Xuân, chiều cao cây 

cuối cùng từ 65.7±3.37 - 93.9±3.73 cm, số lá trên thân chính từ 10.0±0.71 - 

13.4±0.89 lá, số nhánh từ 13.18±0.75 - 17.08±0.97 nhánh. 

Các dòng TGMS có biểu hiện kiểu hình bất dục rõ ràng với chiều cao 

cổ bông thấp (trỗ ngẹn đòng), cùng với tỷ lệ đậu hạt thấp trong vụ xuân 

2021. 

Nhiều dòng có năng suất tiềm năng và năng suất lý thuyết tương đường 

hoặc 

cao hơn đối chứng E15S. 

Các dòng nghiên cứu vẫn có biến động về kiểu hình hạt Nếp. Chỉ có 7 

dòng được xác nhận là dòng Nếp thuần (100% cây Nếp), 10 dòng là dòng 

Tẻ 

thuần. Còn lại là các dòng lẫn các cây Nếp/Cây Tẻ và cây dị hợp tử. 

Xác định được 5 dòng 21XHS2, 21XHS45, 21XHS7, 21XWS1, 

21XWS19 là các dòng TGMS Nếp ưu tú nhất có thể tiếp tục được đánh giá 

ở 

các thế hệ sau. 

207 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học của 

con lai thế hệ F3 

giữa vật liệu lúa 

indica và japonica 

Bùi Thị Mai 

Trang 

ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Tên đề tài: Đánh giá đặc điểm nông sinh học của con lai thế hệ F3 

giữa vật liệu lúa indica và japonica 

3. Mục đích nghiên cứu : Đánh giá được đặc điểm nông sinh học của các 

dòng vật liệu thế hệ F3 giữa lúa indica và lúa japonica nhằm chọn lọc các 

dòng 

có TGST phù hợp ,sức sinh trưởng và tiềm năng năng suất lớn để phát triển 

thành 

các dòng thế hệ F4, 

4. Nội dung: Đánh giá mức độ biến động và theo dõi về các đặc điểm nông 

sinh học, kiểu cây, yếu tố cấu thành năng suất và khả năng chống chịu sâu 

bệnh 

của các dòng vật liệu, Chọn lọc 30% số dòng có năng suất, tiềm năng năng 

suất 

cao nhất, cùng một số đặc điểm tốt trên kiểu hình để tiếp tục phát triển các 

quần 



thể phân ly thế hệ F4, 

5. Kết luận: Đã xác định được 21X-F3-10, 21X-F3-11,21X-F3-5, 21XF3-

15, 21X-F3-19, 21X-F3-12, 21X-F3-14, 21X-F3-2, 21X-F3-27, 21X-F3-

28, 

21X-F3-6 dòng có năng suất lý thuyết cao hơn hoặc bằng NSLT của đối 

chứng 

J23, Các cá thể chọn lọc từ cá dòng này sẽ tiếp tục được đánh giá ở thế hệ 

sau 

208 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học của 

các tổ hợp lai cà 

chua vụ Xuân Hè 

muộn 2021” 

Trần Thị 

Giang 

ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tiến hành trong vụ Xuân Hè cực 

muộn tại Gia Lâm, Hà Nội với 46 THL cà chua để chọn được giống cà 

chua phù 

hợp với điều kiện sinh thái địa phương và đưa vào cơ cấu cây trồng của 

vùng. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy. Tất cả các giống trong nghiên cứu có cấu trúc 

thân lá 

thích nghi tốt với điều kiện tại Gia Lâm, Hà Nội. Tỷ lệ đậu quả của THL 

đạt trên 

70%. Hầu hết màu sắc khi chín của các THL cà chua có màu đỏ cờ rất ưa 

chuộng 

trên thị trường. Đặc biệt có một số THL có màu đỏ đậm như F40, U82. Quả 

của 

các dòng nghiên cứu chủ yếu là dạng quả tròn, có đường kính quả dao động 

từ 

45,16 đến 54,16 (kích cỡ quả trung bình). Độ dày thịt quả dạo động dao 

động 

trong khoảng 5.09 đến 8.6 mm, cùi tương đối dày. Độ Brix dao động trong 

khoảng 

từ 4,59 đến 5,67%, đa số các dòng đều có độ Brix đạt tiêu chuẩn chế biến 

(trên 4, 

5%). L84, C22, L34, U92, C11, C81, G40 là những THL có năng suất cá 

thể và 

năng suất thực thu cao. Cần tiếp tục nghiên cứu các giống triển vọng được 

đề xuất 



trong các vụ mùa tiếp theo nhằm đánh giá tốt tiềm năng của các giống và 

áp dụng 

vào thực tế sản xuất. 

209 Đại học 

Khảo sát sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất các 

mẫu giống đậu 

xanh trong điều 

kiện vụ hè năm 

2021 Tại Hà Nội 

Nguyễn Anh 

Tú 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

Đề tài: “Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất các mẫu giống đậu 

xanh trong vụ Hè 2021 tại Gia Lâm - Hà Nội” được thực hiện với mục đích 

tìm ra các mẫu giống đậu xanh có khả năng sinh trưởng phát triển tốt và 

năng suất cao, phục vụ cho sản xuất thực tiễn và phục vụ cho công tác chọn 

tạo giống phù hợp với điều kiện ở đồng bằng sông Hồng. 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn không lặp lại. 

Diện tích ô thí nghiệm: 2m2 (2m x 1m. Khoảng cách trồng: 40 x 15cm. 

Gieo dày theo hàng để sau khi tỉa/dặm định cây đảm bảo mật độ: 20 

cây/m2. Theo dõi và đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo 

nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống đậu xanh (QCVN 01 - 62: 

2011/BNNPTNT). 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 3 mẫu X3; MT15 và MT3 đạt năng 

suất thực thu cao nhất tương ứng với giá trị 1,73; 1,85 và 1,44 tấn/ha. Đây 

là các mẫu giống triển vọng, có thể đưa vào khảo nghiệm và sản xuất đại 

trà 

210 Đại học 

The effect of 

different fetilizer 

levels on growth 

and development of 

sacha inchi plant 

spring crop in 

Quan Chu, Thai 

Nguyen, 2021 

Nguyễn Văn 

Hùng 

PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền 

1. Realizing that in the process of implementing liner fertilizers, it brings 

certain benefits to plants, helping them to grow better and faster, with 

higher quality, in which, I am especially interested in 2 formulas: Formula 

2 and Formula 3, these two formulas gave significantly better values during 

the monitoring process, and the superiority of growth of grafted Sacha 

Inchi seedlings was seen, through which it can be assured that the garden 

stage will pass. Nursery to the planting stage will give high efficiency, help 

plants grow well, high quality. 2. Through observing the flowering time, 

the results show the yield and the most practical benefits, the Sachi Inchi 

plant depends heavily on fertilizer lining. But too much fertilizer is also a 

waste because the plant does not absorb it all, clearly, the difference is not 

large in the growth indicators of Formula 2 and Formula 3. In short, 

fertilizing with formula 2 is 3kg of manure + 5kg of manure + 0.3kg of 

nupe + 0.5kg of NPK for the best results. 



211 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất một số 

dòng đậu xanh mới 

trong vụ hè năm 

2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Đỗ Hữu Hoài 

Nam 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

Đề tài: “Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất một số dòng 

đậu xanh mới trong vụ hè năm 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội” được thực hiện 

với 

mục đích tìm ra các dòng đậu xanh có khả năng sinh trưởng phát triển tốt 

và năng 

suất cao, phục vụ cho sản xuất thực tiễn và phục vụ cho công tác chọn tạo 

giống 

phù hợp với điều kiện ở đồng bằng sông Hồng. 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn không lặp lại. 

Diện tích ô thí nghiệm: 3m2 (3m x 1m. Khoảng cách trồng: 40 x 15cm. 

Gieo dày 

theo hàng để sau khi tỉa/dặm định cây đảm bảo mật độ: 25 cây/m2. 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 3 dòng X11, MY2, 13ĐX25 đạt 

năng suất thực thu cao nhất tương ứng với giá trị 1,66; 1,48 và 1,41 tấn/ha. 

Đây 

dòng triển vọng, có thể đưa vào khảo nghiệm và sản xuất đại trà. 

212 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng, phát 

triển và chất lượng 

của 1 số dòng sả 

hoa hồng ( 

cymbopogon 

martinii) được phục 

tráng tại Thanh Trì- 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Hương 

TS. Vũ Thị 

Thuý Hằng 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển và 

chất lượng của các dòng sả hoa hồng đã được chọn và phục tráng tại Thanh 

Trì- Hà Nội. Thí nghiệm sử dụng 5 dòng sả hoa hồng (kí hiệu SHH1; 

SHH2; SHH3; SHH4; SHH5) đã được Trung tâm Nghiên cứu trồng và Chế 

biến cây thuốc Hà Nội chọn lọc và phục tráng. Thí nghiệm bố trí theo khối 

ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần nhắc lại tại khu đồng ruộng của Trung tâm 

Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội. Diện tích ô thí nghiệm 20 

m2.  Mật độ trồng là 4 cây/m2 với khoảng cách 50 x 50 cm. Kết quả cho 

thấy dòng SHH5 là dòng có năng suất cá thể và hàm lượng tinh dầu cao có 

thể đưa vào sản xuất tinh dầu. Tuy nhiên, cần tiếp tục tiến hành thí nghiệm 

đánh giá các dòng sả hoa hồng ở các thời vụ khác nhau, các vùng sinh thái 

khác nhau để xác định đầy đủ, chính xác hơn nhằm đưa các dòng vào sản 

xuất ở các điều kiện thích hợp. 

213 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng và năng suất 

của môṭ số mẫu 

giống đâụ xanh 

Đỗ Lan Anh 
TS. Lê Thị 

Tuyết Châm 

Mục đích nghiên cứu : Xác định đƣợc các đặc điểm nông sinh học cụ thể 

của đa dạng 1 số giống đậu xanh của vụ Hè tại Hƣng Yên. 

Phƣơng pháp nghiên cứu : 

Gieo trồng 19 giống đậu xanh khác nhau trên khu thí nghiệm tại Hƣng Yên 



trong vu ̣hè 2021 

taị Hưng Yên 

với 2 lần lặp lại ngẫu nhiên. 

Đo đạc và quan sát từng đặc điểm tính trạng tƣơng ứng với từng thời kì 

sinh trƣởng của cây đậu xanh và đƣa ra nhận xét cụ thể về các giống cây 

đậu 

xanh. 

Kết luận : Các giống khác nhau sẽ cho các đặc điểm về hình thái , sinh 

trƣởng và năng suất khác nhau. Đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển sẽ 

thể 

hiện rõ nhất ở tính trạng chiều cao cây , số đốt trên cây, số lá trên cây , kích 

thƣớc lá số 6 , Chiều dài đốt qua từng tuần. Đặc điểm về hình thái sẽ thể 

hiện rõ 

nhất ở : màu sắc thân mầm, màu sắc lá , hoa, và hình dạng quả và hạt.Về 

năng 

suất và chất lƣợng đƣợc thể hiện ở yếu tố về khối lƣợng hạt , số quả trên 

chùm , 

số hạt trên quả, số chùm quả trên cây. 

214 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất của 

một số dòng đậu 

xanh mới trong vụ 

Xuân năm 2021 tại 

Gia Lâm - Hà Nội 

Bùi Đức 

Quang 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn không lặp lại. 

Diện tích ô thí nghiệm: 2m2 (2m x 1m. Khoảng cách trồng: 40 x 15cm. 

Gieo dày theo hàng để sau khi tỉa/dặm định cây đảm bảo mật độ: 20 

cây/m2. Theo dõi và đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo 

nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống đậu xanh (QCVN 01 - 62: 

2011/BNNPTNT). 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 3 mẫu X3; MT15 và MT3 đạt năng 

suất thực thu cao nhất tương ứng với giá trị 1,73; 1,85 và 1,44 tấn/ha. Đây 

là các mẫu giống triển vọng, có thể đưa vào khảo nghiệm và sản xuất đại 

trà 

215 Đại học 

Đánh giá các đặc 

điểm hình thái 

nông sinh học của 

tập đoàn lúa (Oryza 

sativa), phục vụ 

nghiên cứu khai 

thác QTL9 liên 

Lâm Hồng 

Hạnh 

ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 
  



quan đến cấu trúc 

bông 

216 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng, phát 

triển của một số 

dòng TGMS trong 

vụ Xuân 2021 tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Phạm Hoàng 

Việt 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Đánh giá được đặc điểm sinh trưởng phát triển, đặc điểm hình thái và đặc 

điểm tính dục của các dòng bất dục mẫn cảm với nhiệt độ trong vụ Xuân 

2021. 

217 Đại học 

Ảnh hưởng của mật 

độ đến sinh trưởng 

phát triển của cây 

Sacha inchi tại Bảo 

Yến - Lào Cai 

Hoàng Thọ 

Anh 

PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền 

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của cây sacha inchi tại Lào Cai 

chúng tôi đã có những nhận xét như sau: (1)Về đặc điểm thực vật học: Cây 

Sacha inchi(Plukenetia volubilis L.) thuộc họ thầu dầu là cây thân leo, rễ 

chùm phát triển theo chiều rộng, lá hình tim viền răng cưa, hoa lưỡng tính, 

trục hoa dài 15-20cm, đỉnh 100-250 hoa đực nhỏ trắng, mỗi hoa có 23 bao 

phấn, 8 hạt phấn/1 bao, hạt phấn hình tam giác. Hoa cái mọc ở gốc chùm 

hoa, mỗi chùm có 1-3 hoa cái, vòi nhụy dài, đầu nhụy phân 4-7 thủy tương 

ứng 4-7 khoang hạt. Quả hình ngôi sao, màu xanh lá cây, hạt hình ôvan dẹt, 

có 3 lớp vỏ: lớp ngoài sốp màu trắng xám, lớp giữa cứng màu nâu đen, 

trong cùng là vỏ lụa trắng ngà bọc nhân. Nhân gồm 2 mảnh nội nhũ gắn 

vào nhau ở 1 đầu bởi phối. (2) Về khả năng sinh trưởng và phát triển: cho 

thấy cây sạcha inchi rất dễ thích nghi và phát triển ở các chân đất khác 

nhau như đất gò đổi hay đất bãi ven để tuy nhiên cây sacha inchi không 

chịu được ngập úng. Do đó nếu trồng sacha inchi ở vùng đất có khả năng bị 

ngập úng sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây làm chết cây. 

218 Đại học Nghiên cứu ngô 
Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

GS.TS. Vũ 

Văn Liết 

Limited labor, cost, and time regarding hybrid formation and yield trials 

encourages corn breeders to identify potential F1 hybrids without crossing 

all 

possible combinations by line screening based SSR-genetic distance. 

Therefore, this study aimed to determine combining ability and heterosis 

of parental lines included 55 purple waxy corn inbred lines, denoted from 

D01 

to D55, with check is purple waxy corn inbred line NT111 , to save costs 

only 

14 promising lines + 1 control line, NT111, were selected to analyze 



genetic 

diversity based on SSR molecular markers.(parental line of hybrid purple 

waxy 

corn VNUA141) developed by the Institute of Crop Research and 

Development, 

Vietnam National University of Agriculture. 

Genetic diversity analysis based on 20 phenotypic traits showed that 

purple corn lines were divided into 4 main groups that exhibited relatively 

high 

levels of genetic diversity. Based on SSR markers , with the coefficient 0.8, 

those purple waxy corn inbred lines were divided into 4 groups. There were 

was 

a poor correlation between phenotypic diversity and genetic divserity of 

those 

studied purple waxy corn inbred lines. 

219 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học của 

các dòng bố mẹ ở 

ruộng sản xuất thử 

hạt lai F1 một số tổ 

hợp lúa lai hai 

dòng mới trong vụ 

Mùa 2021 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Đỗ Thị Anh 
PGS.TS Trần 

Văn Quang 

Thông qua đánh giá sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng đã chọn 

ra 05 dòng lúa thuần có triển vọng là: CA24, L4, L29, L38, L85. 

220 Đại học 

Khảo sát một số 

dòng lúa thuần mới 

chọn tạo trong vụ 

Mùa tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Phạm Thị 

Ngọc Diệp 

PGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Đánh giá được đặc điểm sinh trưởng phát triển, đặc điểm nông sinh học, 

đặc điểm hình thái, mức độ nhiễm sâu bệnh của các dòng bố mẹ. 

 Đánh giá năng suất, các yếu tố cấu thành năng suất của ruộng sản xuất hạt 

lai F1.  

Sơ bộ thiết lập được quy trình sản xuất hạt lai F1 của các tổ hợp lúa lai  

221 Đại học 

CHARACTERIZE 

THE GROWTH, 

FLORAL 

BIOLOGY AND 

Phạm Thị 

Như Quỳnh 

ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Study targets: Select varieties of muskmelon with the best growth and 

development, high yield, good quality, suitable for greenhouse production 

conditions. 

Methods: Experiment to evaluate 5 varieties of muskmelon: 18EA707 



FRUIT QUALITY 

OF SOME NEW 

COMMERCIAL 

F1 MUSKMELON 

(CUCUMIS 

MELO L.) 

VARIETIES 

DURING 

AUTUMN- 

WINTER                      

SEASON 2021 IN 

GIA LAM - HA 

NOI  

(control), 18EA706,18EA757,19EA606 and 19EA897. The experiment was 

arranged in a randomized block design with 5 replicates under greenhouse 

conditions. 

The result: 

In the autumn-winter season, muskmelon varieties have a time from 

planting to ripe fruit ranging from 80 to 85 days, belonging to the group of 

short and medium days. The time from sowing to first flowering varied 

from 25 days (18EA706) to 33 days (18EA707). 

There was a difference in growth rate between experimental varieties, 

which was shown in stem elongation and leaf appearance. In this aspect, 

18EA706 showed the highest growth rate through both stem elongation rate 

and the total number of leaves in stem main. 

There was a significant difference in the number of flowers produced 

between the experimental varieties, but the ratio of male flowers to female 

flowers did not differ between varieties. Specifically,18EA706 and 

18EA707 are the two varieties with the highest total number of flowers and 

number of female flowers among the experimental varieties. 

There was a difference in pollen viability between the experimental 

varieties. While 18EA706 was the variety with the highest pollen vigor 

18EA757 was the variety with the lowest pollen vigor. It is noteworthy that 

the time of pollen collection is related to pollen viability. The viability of 

pollen collected at 2 pm in this crop was higher than that collected at 10 am 

and 6 pm. Pollen viability decreased slightly after 3 days of storage in the 

refrigerator, slightly decreased after 7 days and after 14 days, nearly 50% 

of pollen grains still germinated normally. 

The varieties have similar leaf morphology but can be easily distinguished 

by the outer fruit shape. Three varieties 18EA706, 18EA757 and 18EA707 

have thick and deep veins, while 18EA606 have thick and small veins, 

19EA897 have sparse veins. 

Two varieties have yellow-orange flesh, 3 varieties have green flesh fruit. 

The control variety 18EA707 had the thickest fruit pulp, while the variety 

706 had the highest BRIX độ 

The control variety 18EA707 had the largest fruit weight as well as the 



highest potential yield. This is followed by 19EA897, 18EA606,18EA706 

and 18EA757. respectively 

Besides the control variety 18EA707, the variety 18EA706 is two potential 

varieties for planting in the autumn-winter crop and also potential for 

testing in other crops under the conditions of the North of Vietnam. 

222 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

một số giống quýt 

địa phương sau 

ghép ở giai đoạn 

vườn ươm 

Bùi Hoàng 

Sơn 

TS. Đoàn 

Thu Thuỷ 

Đã khảo sát và thu thập được là 40 mẫu giống tại các vùng sinh thái khác 

nhau gồm Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lai Châu, Huế. Chia thành 

hai nhóm chính: Quýt quả nhỏ (khối lượng <50g) gồm các mẫu TL, ĐB 15, 

ĐB 16, ĐB 18, ĐB 19, QHG và quýt quả to (khối lượng >50g) gồm các 

mẫu ĐB 12, ĐB 13, ĐB 14, ĐB 17, HYT, HYĐ. Về đặc điểm quả các mẫu 

quả TL, HY, QHG đều có đặc điểm màu vàng, riêng mẫu giống ĐB có đặc 

điểm quả màu xanh vàng. Các mẫu giống TL và QHG đều có độ Brix cao 

trên 10%. Tuy nhiên vị đặc trưng riêng của mẫu TL có vị khá chua so với 

mẫu giống QHG và mẫu giống Hà giang 

- Đánh giá tỷ lệ bật mầm ghép của các mẫu giống trong giai đoạn vườn 

ươm cho thấy tỷ lệ bật mầm là 38/40 mẫu giống, có 2 mẫu giống là mẫu 

QHG và QLC2 vẫn chưa bật mầm. Các mẫu TL1, TL2, TL5, TL6, TL7, 

TL16, TL19 và QTH có tỷ lệ nảy mầm ở ngày thứ 45 sau ghép cao nhất từ 

80 – 100%. 

- Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của lộc mạnh nhất ở các mẫu 

TL2, TL12, TL16, TL17, TL18, ĐB 16, ĐB 17, ĐB 19, CNĐ 1, CNĐ 2, 

CNĐ 3 và HH. Cụ thể, ở ngày thứ 21 sau khi bật mầm, các cành ghép có 

đường kính từ, chiều dài từ 10,13 cm đạt số lá từ 4,3 lá." 

223 Đại học 
Nghiên cứu cây 

đậu tương 

Phùng Thị 

Hải Yến 

TS. Lê Thị 

Tuyết Châm 

This study aimed to evaluate soybean varieties on morphological and 

agronomical traits to identify promising soybean varieties. Plant materials 

included 29 soybean varieties evaluated in the autumn-winter season 2021 

in 

Gia Lam, Hanoi. The experiment was arranged in a randomized complete 

block 

design (RCBD) with 2 replications. The area of the experimental plots is 1 

m2, 

sown in 2 rows / furrow with the distance of 30 cm for rows and of 10 cm 

for 



plants. As the result, there are six varieties: D140xDT12 (N), D140xDT12 

(VS), 

DH4xAGS129 white, late, AGS134, 12192, and V selected for evaluation 

in 

other seasons such as spring, summer-autumn, and winter. The soybean 

varieties 

had short, medium, and long growth durations, ranging from 79 days to 116 

days. All soybean varieties were distinguished by the dry pod color, which 

ranged from light to dark brown. The soybean varieties differed in growth 

and 

development characteristics, such that some varieties had higher plant 

height, 

number of pods, number of leaves, and number of nodes. At the harvesting 

stage, the plant height of soybean varieties ranged from 31.9 to 52.0 cm. 

The 

100-seed weight of soybean varieties varied from 8.2 to 26.1 g. The DH4 

white 

variety had the largest seed size and the highest 100-seed weight (26.1 g), 

followed by the 4986 variety (23.5 g) and the 4969 variety (22.3 g). The 

individual yield of soybean varieties ranged from 1.9 to 11.8 g/plant. 

Actual 

yield of soybean varieties varied from 4.3 to 27.6 quintals/ha, D140xDT12 

(N) 

variety had the highest actual yield with 27.6 quintals/ha, followed by 

D140xDT12 (VS) (23.8 quintals/ha), DH4xAGS129 white, late (20.4 

quintals/ha), AGS134 (15.3 quintals/ha), 12192 (13.9 quintals/ha), and V 

varieties (13.8 quintals/ha). In conclusion, there are six potential varieties 

with 

high actual yield: D140xDT12 (N), D140xDT12 (VS), DH4xAGS129 

white, 

late, AGS134, 12192, and V should be evaluated to exploit and diversify 

available genetic resources for many purposes of selection. 



224 Đại học Nghiên cứu đậu đỗ 
Nguyễn Thị 

Ly 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

Đề tài: “Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất một số dòng, giống 

đậu tương trong vụ Thu Đông năm 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội”   được thực 

hiện với mục đích lưạ choṇ và xác định được một số dòng đậu tương mới 

chọn tạo có đặc điểm sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh 

tốt và năng suất cao nhằm góp phần làm đa dạng bộ giống đậu tương ở 

nước ta. 

       Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn, tuần tự 

không lặp lại.  Diện tích ô thí nghiệm 2m2. Mật độ: 35 cây/m2. Theo dõi, 

đánh giá, phân tích các chỉ tiêu về đặc điểm hình thái, thời gian sinh 

trưởng, năng suất,… áp dụng theo QCVN 01-58-2011/BNNPTNT của Bộ 

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 Kết quả của đề tài đã  xác định được một số dòng đậu tương có tiềm năng 

cho năng suất cao là: D4324 (15,01 tạ/ha), 307 (13,68 tạ/ha), 303 (12,43 

tạ/ha) và S20 (11,2 tạ/ha) 

225 Đại học 
Đánh giá các dòng, 

giống đậu tương 
Lê Đức Hiền 

TS. Vũ Thị 

Thuý Hằng 

This study aimed to identify the most suitable levels of nitrogen and 

potassium fertilizers for growth and yield of soybean variety VNUAD2. 

The experiment design split plot design with 3 replications. Three levels of 

nitrogen (40, 50 and 60 kg/ha) and four levels of potassium (60, 80, 100 

and 120 kg/ha) were applied. Plant density was of 50 plants/m², with 2 

rows/plot and plot size of 5 m2. Measured traits included growth characters 

such as plant height, height of first pod insertion, number of leaves, nodes 

and primary branches on main stem, dry and fresh weight of plants, nodule 

formation, yield components and yield. Pest and disease resistance and 

lodging resistance were also recorded. Results showed that the growth 

parameters were affected by different fertilizer rates. The amount of 

nitrogen at the level of 50 kg/ha and the amount of potassium at the level of 

100 kg/ha resulted in higher plant height, first pod insert height, number of 

nodes, number of leaves, and number of primary branches. Different rates 

of nitrogen and potassium also affect fresh and dry weight stem and roots, 

nodule characters and leaf areas at different growth stages. The level of 50 

kg/ha of nitrogen and 100 kg/ha of potassium provided the higher values 

than other rates. Besides, the leaf area and leaf area index reached the high 

values at the application of 60 kg/ha of nitrogen and 80 kg/ha of potassium 



at the fruiting stage. Yield components were also affected by different rates 

of fertilizer application. Individual yield and yield achieved significantly 

high values when fertilizer was applied at 50 kg/ha for nitrogen and at 100 

kg/ha for potassium 

226 Đại học 

Nghiên cứu cây 

Sacha inchi tại 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Kiều Trang 

PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền 

Mục đích nghiên cứu Nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức phân bón 

khác nhau đến sự sinh trưởng phát triển của cây giống Sacha Inchi. Thí 

nghiệm gồm 3 công thức. Kết quả cho thấy Phân bón thực sự có lợi ích 

nhất định đến sinh trưởng của cây giống Sacha Inchi nên việc điều chỉnh 

mức phân bón là rất quan trọng. Mức phân bón đạt hiệu quả tốt và tiết kiệm 

chi phí nhất là bón lót 3kg phân chuồng + bón 

thúc 5kg phân chuồng +  0,3kg nupe + 

0,5kg NPK. 

227           

228 Đại học 

Effects of organic 

and inorganic 

fertilizer on 

cabbage 

Phạm Hoàng 

Mai 

TS. Nguyễn 

Thị Ái Nghĩa 

This study was conducted to determine the effects of three organic 

nutrient solution concentrations (1%, 2%, 3%) extracted from animal and 

plants 

with water from aquarium as control, on leaf mustard grown in Aquaponics 

system. The plots were laid out in a randomized complete design with three 

replications. The results showed that organic nutrient solution exerted 

positive 

effect on the growth, yield and quality of leaf mustard in 

whichconcentrations of 

3% are the highest for all indicators: growth, physiological, yield and 

quality. 

All concentrations of organic solution showed higher yield and quality 

compared with control formula. The results suggested that organic solution 

concentrations of 3% is suitable for growing leaf mustard in Aquaponics 

model. 

229 Đại học 

Ảnh hưởng của vi ̣ 

tri ́hái lá dâu đến 

năng suất, chất 

lươṇg tằm dâu 

Vi Mạnh 

Tiến 

TS. Nguyễn 

Hồng Hạnh 

 Thí nghiệm đồng ruộng trên cây dâu 4 vị trí hái lá dâu (lá2+3), Lá 4+5, lá 

6+7 và hái hỗn; và thí nghiệm nuôi tằm ăn lá dâu hái trên được thiết kế theo 

kiểu RCD. Kết quả cho thấy hái lá dâu ở vị trí lá 4+5 nuôi tằm cho sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng tơ tốt nhất. 



230 Đại học 

Ảnh hưởng của 

thời gian cắt cành 

dâu đến năng suất 

và chất lượng tằm 

dâu 

Hoàng Minh 

Hiếu 

TS. Nguyễn 

Hồng Hạnh 

 Thí nghiệm bố trí kiểu RCBD với 3 khoảng cách cắt sau khi đốn dâu (30, 

60 và 90 ngày) đến sinh trưởng cây dâu, năng suất và chất lượng kén tằm 

lớn. kết quả cho thấy tằm ăn cành dâu sau đốn 60 ngày cho khối lượng kén 

và chất lượng kén tốt nhất 

231 Đại học 

Ảnh hưởng của 

một số loại phân 

bón đến sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng cây 

cà chua (Solanum 

lycopersicum) 

Thái Thị Hải 

Ân 

TS. Nguyễn 

Hồng Hạnh 

 Thí nghiệm đồng ruộng gồm 4 công thức bón phân đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng cà chua. Kết quả cho thấy bón kết hợp phân vô cơ và 

hữu cơ cho sinh trưởng tốt nhất nhưng chất lượngc cà chua lại tốt nhất ở 

công thức bón phân hữu cơ. 

232 Đại học 

Ảnh hưởng của 

một số loại phân 

bón đến sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng cây 

dưa chuột tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Mạc Duy 

Long 

TS. Nguyễn 

Hồng Hạnh 

Thí nghiệm đồng ruộng gồm 4 công thức bón phân đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng dưa chuột Thuận Yến. Kết quả cho thấy bón kết hợp 

phân vô cơ và hữu cơ cho sinh trưởng tốt nhất nhưng chất lượng dưa chuột 

lại tốt nhất ở công thức bón phân hữu cơ. 

233 Đại học 

Ảnh hưởng của 

một số dung dịch 

dinh dưỡng đến 

sinh trưởng của cây 

rau cải trồng trên 

giá thể trơ bằng hệ 

thống thủy canh 

tuần hoàn   

Nelsone 

Alberto 

Ussene . 

TS. Đỗ Thị 

Hường 

Thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm nông nghiệp hữu cơ, khoa Nông 

học nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại dung dịch dinh dưỡng khác 

nhau đến sinh trưởng của cây rau cải mơ. Thí nghiệm gồm 3 công thức: 

Dung dịch dinh dưỡng hữu cơ từ triết xuất, Organic 1954, VM 1954. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy: Sử dụng dung dịch hữu cơ Organic 1954 cho cây 

rau cải mơ sinh trưởng tốt, năng suất coa hơn khi phun các loại dung dịch 

dinh dưỡng còn lại bằng hệ thống thủy canh tuần hoàn trên giá thể trơ 

234 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của công 

thức giá thể và chế 

độ nước tưới tới 

sinh trưởng và phát 

triển của cây đơn 

Lê Thị Hoài 
TS. Đỗ Thị 

Hường 

Thí nghiệm được thực hiện tại nhà lưới khoa nông học nhằm xác định loại 

giá thể phù hợp cho cây hoa mẫu đơn đỏ. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 

hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại: CT1: đất phù sa, CT2: 1/2 trấu 

hun+ 1/2 đất phù sa, CT3: 1/2 xơ dừa + 1/2 đất phù sa, CT4: 1/3 xơ dừa + 

1/3 trấu hun + 1/3 đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy: cây đơn đỏ sinh 



đỏ trong điều kiện 

trong nhà mái che 

tại Gia Lâm -Hà 

Nội 

trưởng tốt nhất thể hiện ở chiều cao cây, số lá, kích thước lá, thời gian hoa 

tàn  so với các công thức còn lại 

235 Đại học 

Đánh giá vai trò 

của phân hữu cơ 

đến sinh trưởng, 

năng suất và chất 

lượng cây cà chua 

(Solanum 

lycopersicum L. ) 

Lèng Tiến 

Thành 

TS. Đỗ Thị 

Hường 

Thí nghiệm được thực hiện tại khu thí nghiệm khoa Nông học, vụ hè thu 

năm 2021 

trên giống đậu xanh TX05. Thí nghiệm gồm 3 công thức: Công thức 1 (đ/c) 

không bón phân;  

công thức 2 là bón 100% phân hữu cơ (2,5tấn phân gà ủ hoai mục/ha) và 

công thức 3: bón 100% phân hóa học (86,96kgN + 375kgP2O5 + 

100kgK2O)/ha.  

Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân hữu cơ đã làm tăng số cành cấp I, 

khối lượng chất khô, diện tích lá cũng như các yếu tố cấu thành năng suất 

của giống đậu xanh TX05. 

236 Đại học 

Nghiên cứu Ảnh 

hưởng của sự thay 

thế phân vô cơ 

bằng phân hữu cơ 

đến sự trưởng,năng 

suất và chất lượng 

của cây đậu xanh 

Phạm Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn 

Thị Ái Nghĩa 

Nghiên cứu được tính hành đánh giá ảnh hưởng của phân vô cơ và phân 

hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây đậu xanh địa điểm ở 

Khu Thí Nghiệm Đồng Ruộng, Khoa Nông Học, Học Viện Nông Nghiệp 

Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 

ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc. Thí nghiệm gồm 4 công thức: Không sử 

dụng phân bón, 100% phân hữu cơ, 50% phân vô cơ + 50% phân hữu cơ, 

100% phân vô cơ.  Kết quả cho thấy khi không sử dụng phân bón, sử dụng 

100% vô cơ, 100% phân hữu cơ và 50% phân vô cơ + hữu cơ đã ảnh hưởng 

đến thời gian sinh trưởng, chiều cao cây dẫn đến ảnh hưởng đến khối lượng 

chất khô và ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng của cây đậu 

xanh trong vụ hè năm 2021 tại Trâu Quỳ, Gia Lâm. Lượng phân thay thế 

100% vô cơ giúp cây sinh trưởng và cho năng suất cao hơn các mức thay 

thế khác và cao hơn khi bón cả phân vô cơ. 

237 Đại học 

Nghiên cứu Ảnh 

hưởng của sự thay 

thế phân vô cơ 

bằng phân hữu cơ 

đến năng suất và 

chất lượng cây Dưa 

Nguyễn Thị 

Vân 

TS. Nguyễn 

Thị Ái Nghĩa 

Khi nghiên ảnh hưởng của sự thay thế phân vô cơ bằng phân hữu cơ đến 

sinh trưởng và năng suất cây dưa chuột vụ xuân. Kết quả thí nghiệm cho 

thấy: Trong các công thức thí nghiệm thay thế phân vô cơ bằng phân hữu 

cơ thì công thức thay thế 50% phân vô cơ bằng phân hữu cơ có thời gian 

thu quả lâu hơn , cho chiều dài quả cao nhất(18,67 cm), đường kính quả 

(7,93 cm), độ dày thịt quả cao nhất (1,30 cm), khối lượng 1 quả cao nhất 



Chuột Xuân Yến 

vụ Xuân Hè năm 

2021 tại Hà Nội 

(196,54g/quả), số quả hữu hiệu cao nhất (6,95 quả), năng suất lý thuyết cao 

nhất (63,94 tấn/ha), năng suất thực thu cao nhất (52,50 tấn/ha). 

238 Đại học 

Ảnh hưởng của các 

mức phân bón đến 

cây rau muống 

trong hệ thống 

Aquaponics 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

TS. Nguyễn 

Thị Ái Nghĩa 

Thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức (1%, 2%, 3%) phân bón 

hữu cơ tự chiết xuất từ động thực vật và chỉ bổ sung bằng nước lã đến sinh 

trưởng, năng suất của cây rau muống được trồng trong hệ thống 

Aquaponics. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) 

4 công thức với 3 lần nhắc lại, được thực hiện ngoài trời. Kết quả thí 

nghiệm đã chỉ ra rằng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ có hiệu quả tốt đối với 

sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau muống. Nồng độ tốt nhất là 3% 

cho năng suất tương ứng là 115.45g tính trên 1 ô thí nghiệm. Sử dụng 

lượng phân bón từ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ tự chiết xuất cho hàm 

lượng NO3- trong rau muống thấp luôn trong ngưỡng cho phép, do trồng 

với khoảng cách phù hợp nên chỉ số SPAD cũng đạt cao – cây tiếp nhận 

ánh sáng, quang hợp tốt ở các nông độ 2%, 3%. Tuy nhiên, trong thí 

nghiệm lần này chưa chứng minh được sự ảnh hưởng của mức phân bón 

đối với chỉ số diện tích lá và độ Brix của cây rau muống ở các công thức. 

239 Đại học 

So sánh Ảnh hưởng 

của phân hữu cơ và 

phân vô cơ đến 

sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng 

cây dưa chuột 

Nguyễn Thị 

Thu Huyền 

TS. Nguyễn 

Thị Ái Nghĩa 

Thí nghiệm đồng ruộng gồm 3 công thức bón phân đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng dưa chuột Thuận Yến. Kết quả cho thấy bón 100% hữu 

cơ cho sinh trưởng tốt nhất nhưng chất lượng dưa chuột lại tốt nhất ở công 

thức bón phân hữu cơ. 

240 Đại học 

Ảnh hưởng của 

phân hữu cơ và vô 

cơ đến sinh trưởng, 

năng suất và chất 

lượng cây cà chua 

(Solanum 

lycopersicum L.) 

Nguyễn Thị 

Minh Huyền 

TS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Dinh 

Nghiên cứu tình hình, đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ và vô cơ đến 

sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây đậu bắp địa điểm ở Khu Thí 

Nghiệm Đồng Ruộng, Khoa Nông Học, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên 

đầy đủ với 3 lần nhắc. Thí nghiệm gồm 3 công thức: Không sử dụng phân 

bón (CT1), 100% phân hữu cơ (CT2), 50% phân hữu cơ + 50% phân vô cơ 

(CT3). Kết quả cho thấy khi không sử dụng phân bón, sử dụng phân hữu cơ 

và 50% phân vô cơ + hữu cơ đã ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, chiều 

cao cây dẫn đến ảnh hưởng đến khối lượng và ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

năng suất cũng như chất lượng của cây đậu bắp trong vụ hè năm 2021 tại 



Trâu Quỳ, Gia Lâm. Lượng phân thay thế 50% vô cơ (sử dụng hữu cơ) giúp 

cây sinh trưởng và cho năng suất cao hơn các mức thay thế khác. Cụ thể 

năng suất thực thu của CT3 ( 50% phân hữu cơ + 50% vô cơ) là 16,71 

tấn/ha và đạt mức hiệu quả kinh tế cao nhất, tiếp đến là CT2 ( 100% phân 

hữu cơ) có năng suất là 13,47 tấn/ha đạt mức hiệu quả kinh tế trung bình. 

Thấp nhất là CT1 ( không phân bón )có năng suất 11,10 tấn/ha và đạt mức 

hiệu quả kinh tế thấp nhất. 

241 Đại học 

Nghiên cứu sử 

dụng dung dịch 

dinh dưỡng hữu cơ 

tự chiết xuất từ 

động, thực vật cho 

sản xuất thủy canh 

đối với giá thể trơ 

cho một số loại rau 

ăn lá’’ 

Nguyễn Thị 

Hoài 

TS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Dinh 

Với mục đích so sánh ảnh hưởng dung dịch dinh dưỡng chiết xuất từ động, 

thực vật với dung dịch hữu cơ khác cho rau ăn lá. Bằng phương pháp 

nghiên cứu là bố trí thí nghiệm theo kiểu khối ngẫu nhiên RCB với 3 lần 

nhắc lại và 3 công thức với 3 dung dịch dinh dưỡng hữu cơ khác nhau: 

dung dịch tự chiết xuất từ động, thực vật ( nồng độ 15ml/ lít nước), dung 

dịch VM 1954 ( nồng độ 1,5ml/ lít nước) và dung dịch Organic 1954 ( nồng 

độ 1,5 ml/ lít nước),  chúng tôi đã đưa ra được kết quả nghiên cứu như sau: 

Sự sinh trưởng và phát triển của cây rau muống trồng trong hệ thống thủy 

canh động trên nền giá thể trơ, ở mức ý nghĩa 95% thì việc cung cấp các 

dung dịch dinh dưỡng khác nhau cho ra các kết quả sai khác có ý nghĩa đến 

các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao, số lá, chiều dài và khối lượng rễ) và chỉ 

tiêu sinh lý (diện tích lá), năng suất, hàm lượng nước, hàm lượng chất khô 

của cây. Với những kết quả phân tích về các chỉ năng tiêu sinh trưởng như: 

chiều cao cây, số lá, diện tích lá và chỉ tiêu sinh lí như hàm lượng diệp lục 

có trong lá cùng với năng suất của rau muống, đưa ra được kết luận rằng 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ tự chiết xuất từ động, thực vật (nồng độ 

15ml/ lít nước) thích hợp cho sản xuất rau muống trong hệ thống thủy canh 

động trên nền giá thể trơ. 

242 Đại học 

Nghiên cứu sử 

dụng dịch dinh 

dưỡng hữu cơ tự 

chiết xuất từ động, 

thực vật cho sản 

xuất thủy canh đối 

với giá thể trơ cho 

Nguyễn Thùy 

Bảo Trâm 

TS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Dinh 

Với mục đích so sánh ảnh hưởng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ chiết xuất 

từ động, thực vật với các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ khác cho rau ăn lá. 

Bằng phương pháp nghiên cứu là bố trí thí nghiệm theo kiểu khối ngẫu 

nhiên RCB với 3 lần nhắc lại và 3 công thức với 3 dung dịch dinh dưỡng 

hữu cơ khác nhau: dung dịch tự chiết xuất từ động, thực vật ( nồng độ 

15ml/ lít nước), dung dịch VM 1954 ( nồng độ 1,5ml/ lít nước) và dung 

dịch Organic 1954 ( nồng độ 1,5 ml/ lít nước),  chúng tôi đã đưa ra được 

kết quả nghiên cứu như sau: Sự sinh trưởng và phát triển của cây rau 



một số loại rau ăn 

lá 

muống và rau mồng tơi trồng trong hệ thống thủy canh động trên nền giá 

thể trơ, ở mức ý nghĩa 95% thì việc cung cấp các dung dịch dinh dưỡng 

khác nhau cho ra các kết quả sai khác có ý nghĩa đến các chỉ tiêu sinh 

trưởng (chiều cao, số lá, số nhánh và khối lượng rễ) và chỉ tiêu sinh lý (diện 

tích lá), chỉ tiêu chất lượng (năng suất, hàm lượng nước, hàm lượng chất 

khô của cây). Với những kết quả phân tích về các chỉ năng tiêu trên, đưa ra 

được kết luận rằng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ tự chiết xuất từ động, thực 

vật (nồng độ 15ml/ lít nước) thích hợp cho sản xuất rau muống và rau mồng 

tơi trong hệ thống thủy canh động trên nền giá thể trơ. 

243 Đại học 

ảnh hưởng sự tích 

luỹ kim loại nặng 

cadimi đến sinh 

trưởng, phát triển, 

năng suất và sự tích 

luỹ cadimi trong 

các sản phẩm của 

lúa 

Phạm Nhật 

Khánh 

TS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Dinh 

Thí nghiệm được tiến hành để khảo sát ảnh hưởng của chất cải tạo đất 

nhằm hạn chế tác động tiêu cực của kim loại nặng Cadmium đến sinh 

trưởng, phát triển, năng suất và sự tích lũy Cadmium trong hạt lúa (Oryza 

sativa L.). Chất cải tạo đất được áp dụng cho đất lúa bị nhiễm Cd với các tỷ 

lệ bón khác nhau (không bổ sung chất cải tạo đất (đối chứng); biochar 2,5% 

(w / w); biochar 5% (w / w); rơm rạ 2,5% (w / w), rơm rạ 5% (w / w); trộn 

1-1 2,5% (biochar trộn với rơm rạ), trộn 1-1 5%) (biochar trộn với rơm rạ)). 

Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng bón biochar làm giảm nồng độ Cd tích tụ 

trong hạt lúa, chất cải tạo đất thúc đẩy lúa phát triển và tăng mạnh năng 

suất. Kết quả cho thấy công thức bón biochar nồng độ 5% giúp cây lúa sinh 

trưởng tốt và năng suất cao hơn hẳn so với các công thức khác, tuy hàm 

lượng Cadmium trong hạt lúa chưa đạt giới hạn an toàn là (< 0,20 mg / kg) 

do đất đã được cho ô nhiễm nặng để phục vụ mục đích thí nghiệm, tuy 

nhiên, chất cải tạo đất với 5% biochar có thể thúc đẩy hiệu quả sự phát triển 

của cây lúa và làm giảm đáng kể sự hấp thu Cd trong hạt lúa. 

244 Đại học 

Ảnh hưởng của 

một số công thức 

bón phân đến sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng 

giống dưa chuột 

Xuân Yến tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Lan 

ThS. Phan 

Thị Thủy 

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của 4 công thức bón phân: đối chứng 

(không bón gì), 100% hữu cơ, 50% hữu cơ + 50% vô cơ, và 100% vô cơ 

đến giống dưa chuột Xuân Yến tại Gia Lâm, Hà Nội. Lượng phân vô cơ 

bón cho 1 ha là 150 kg N - 90 kg P2O5 - 150 kg K2O. Lượng phân hữu cơ 

(sử dụng phân gà ủ hoai mục, 1,62% N) bón thay thế phân vô cơ được tính 

theo tỷ lệ N. Kết quả cho thấy bón phân kết hợp giữa 50% vô cơ và 50% 

hữu cơ cho các chỉ số về tăng trưởng cao nhất như thời gian sinh trưởng (69 

ngày), chiều cao cây (216,4 cm), chiều dài quả (21,4 cm), đường kính quả 

(3,1 cm), độ dày thịt quả (1,1 cm) và chỉ số diện tích lá (1,5 m2 lá/m2 đất). 



Năng suất thực thu ở công thức này (23,8 tấn/ha) chỉ thấp hơn không có ý 

nghĩa so với công thức bón 100% hữu cơ (24,0 tấn/ha), nhưng cao hơn rõ 

rệt năng suất thực thu ở công thức đối chứng (12,8 tấn/ha) và công thức 

bón 100 % vô cơ (15 tấn/ha). Về hình thái và chất lượng quả (độ Brix, hàm 

lượng NO3-), các công thức bón phân khác nhau ảnh hưởng không rõ rệt 

đến các chỉ tiêu này nhưng bón thay thế phân hữu cơ có xu hướng cho dư 

lượng nitrat thấp hơn so với bón 100 % phân vô cơ 
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246 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của liều 

lượng phân gà chọi 

hữu cơ đến sinh 

trưởng và năng suất 

của một số loại rau 

ăn lá tại Gia Lâm – 

Hà Nội 

Hoàng Lan 

Hương 

ThS. Phan 

Thị Thủy 

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân gà chọi hữu cơ (5, 10, 15 và 20 

tấn/ha) đến sinh trưởng và năng suất rau mồng tơi TN 45 và rau diếp thơm 

VA. 285 tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Đối với rau diếp thơm, liều lượng 

bón phân gà ảnh hưởng không đáng kể đến các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý, 

và năng suất của cây. Tuy nhiên, mức bón 15 tấn/ha có xu hướng cho các 

chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý và năng suất cao nhất (chiều cao cây 30,1 cm, 

chỉ số SPAD 30,0, chỉ số diện tích lá 1,9 m2 lá/m2, hàm lượng nước trong 

thân lá 93,3%, năng suất thực thu 1,4 kg/ô). Đối với rau mồng tơi, tổng 

năng suất thực thu qua ba lần thu hoạch đạt cao nhất là 8,0 kg/ô ở mức bón 

10 tấn/ha, sai khác không có ý nghĩa với mức bón 5 tấn/ha (7,6 kg/ô) nhưng 

cao hơn có ý nghĩa so với hai công thức còn lại. Mức bón 10 tấn/ha cũng 

làm tăng đáng kể các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lý của cây. 

247 Đại học 

Ảnh hưởng của 

lượng đạm bón đến 

sinh trưởng, phát 

triển và năng suất 

dòng lúa tẻ 

TBR125 tại Đông 

Hưng, Thái Bình 

Phí Quang 

Trung 

ThS. Phan 

Thị Thủy 

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của lượng đạm bón (60, 90, 120 và 150 

kg/ha) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa tẻ TBR125 tại 

Đông Hưng, Thái Bình. Mức bón 150 kgN/ha cho chiều cao cuối cùng cao 

nhất (121,6 cm), cao hơn có ý nghĩa so với tất cả các mức bón còn lại. Mức 

bón này cũng cho số nhánh hữu hiệu cao nhất (6,3 nhánh/khóm) nhưng chỉ 

cao hơn có ý nghĩa so với mức bón 60 kgN/ha. Khối lượng chất khô tích 

lũy tại 3 thời kỳ đẻ nhánh rộ, trỗ 80% và chín sáp được tìm thấy cao nhất ở 

mức bón bón 150 kgN/ha nhưng cao hơn không có ý nghĩa so với mức bón 

120 kgN/ha. Công thức N3 (bón 120 kgN/ha) cho năng suất thực thu cao 

nhất là 71,1 tạ/ha mặc dù cao hơn không có ý nghĩa so với công thức N4 

(bón 150 kgN/ha) là 70,6 tạ/ha. Đây là kết quả tăng trưởng tốt của tất cả các 

yếu tố cấu thành năng suất là số bông/m2 (217,0), số hạt trên bông (175,5), 



tỷ lệ hạt chắc (88,3 %) và khối lượng 1000 hạt (23,5). Từ các phân tích 

tổng hợp kết quả nghiên cứu, chúng tôi chọn được mức đạm bón phù hợp 

cho giống lúa TBR125 trồng trong vụ xuân tại Đông Hưng, Thái Bình là 

120 kgN/ha. 

248 Đại học 

Ảnh hưởng của 

một số dung dịch 

dinh dưỡng đến 

sinh trưởng của rau 

muống sản xuất 

nguyên tắc hữu cơ 

Nesio Samuel 

Manhique . 

TS. Đỗ Thị 

Hường 
  

249 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của đất 

nhiễm asen ở các 

nồng độ khác nhau 

khi được bổ sung 

thêm các chất cải 

tạo đất biochar 

(trấu hun) đối với 

sinh trưởng và 

năng suất của rau 

cải mơ, rau muống 

và rau mùng tơi. 

Ottichak 

Thapphisit . 

TS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Dinh 

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của đất nhiễm Asen ở 

các nồng độ khác nhau khi được bổ sung thêm các chất cải tạo đất Biochar 

(trấu hun) đối với sinh trưởng và năng suất của rau cải mơ từ đó xác định 

tác dụng của chất cải tạo đất đến hạn chế tích luỹ của kim loại nặng As 

trong rau. Thí nghiệm được bố trí với 4 công thức đất nhiễm kim loại nặng 

As:  CT1, As 0,1ppm, CT2: As 0,5ppm, CT3: As 0,8ppm, CT4: As 1ppm 

trên nền đất được bổ sung biochar 5% (w/w) với 3 lần nhắc lại, mỗi lần 

nhắc lại là 1 chậu với diện tích 0,24m2, trong nhà lưới khoa Môi trường. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, đất nhiễm kim loại nặng As trên nền bổ sung 

biochar không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao 

cây, số lá, chỉ số SPAD nhưng có ảnh hưởng đến diện tích lá. Công thức 3 

cho diện tích lá, khối lượng chất khô, năng suất cá thể cao nhất, sai khác có 

ý nghĩa so với các công thức còn lại. Đất nền thí nghiệm và đất sau thí 

nghiệm đều tích luỹ kim loại nặng As tăng dần từ CT1 đến CT4. Bón 

biochar vào đất nhiễm kim loại nặng làm tăng khả năng giữ AS 11,4%. CT 

4 tích luỹ As nhiều nhất trong rau cải, bón biochar làm giảm sự tích luỹ As 

trong rau so với công thức không bón. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy CT3 

(As 0.8ppm, 5% biochar) ít ảnh hưởng nhất đến sinh trưởng, phát triển và 

năng suất của rau cải mơ đồng thời vẫn cho năng suất cao so với các công 

thức còn lại. 

250 Đại học 

Ảnh hưởng của số 

cây măng tây được 

giữ lại và các loại 

Hứa Minh 

Thức 

TS. Nguyễn 

Hồng Hạnh 

Thí nghiệm 2 nhân tố gồm số cây măng mẹ giữ lại trên mặt đất (3,4,5) và 3 

loại dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất măng tây 



dinh dưỡng hữu cơ 

đến năng suất, chất 

lượng cây măng tây 

theo phương pháp 

hữu cơ 

trồng theo phương pháp hữu cơ. Kết qủa cho thấy giữ 5 cây kết hợp với 

phun dung dịch ....cho năng suất, chất lượng măng tốt nhất 

251 Đại học 

Sử dụng dung dịch 

hữu cơ cho rau 

muốn trong hệ 

thống Aquaponics 

Hoàng Khánh 

Linh 

TS. Nguyễn 

Thị Ái Nghĩa 

-- Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đánh giá ảnh hưởng của các 

loại 

dung dịch hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất của cây rau muống trong hệ 

thống rau-cá Aquaponics từ đó tìm ra loại dung dịch tạo năng suất và chất 

lượng 

tốt nhất cho cây rau muống trong hệ thống Aquaponics. 

- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với ba lần 

nhắc lại. 

Rau muống được trồng trên hệ thống dựa trên phương pháp thủy canh 

nhưng 

nước tưới cho rau là nước nuôi cá rô đồng đầu vuông với mật độ 60 

con/m3. 

- Thí nghiệm với bốn công thức trong đó có 1 công thức đối chứng và ba 

công 

thức là các loại dung dịch khác nhau với cùng nồng độ (1%) để bón cho 

rau. 

Công thức 1 là công thức đối chứng sử dụng nước lã phun cho lá cây thay 

vì 

dung dịch dinh dưỡng. Công thức 2 sử dụng dung dịch dinh dưỡng tự chiết 

suất 

(1%), công thức 3 sử dụng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ Chelat (1%), công 

thức 

4 sử dụng dung dịch TNC Hume (1%) có nguồn gốc từ Mỹ. 

- Kết quả thí nghiệm: so với công thức đối chứng các dung dịch dinh dưỡng 

ở 3 

công thức còn lại đã đem lại hiệu quả tốt đến sinh trưởng và phát triển và 

chất 

lượng của cây rau muống. Trong đó, dung dịch đem lại hiệu quả nhất là 



dung 

dịch TNC Hume. 
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254 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

hoa của một số 

dòng Lan huệ lai và 

nhân giống lan huệ 

có triển vọng bằng 

phương pháp chẻ 

củ tại Gia Lâm, Hà 

Nội năm 2021 

Hoàng Thị 

Diệu Linh 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Đề tài được thực hiện với mục đích đánh giá được các tính trạng tốt của 

một số dòng Lan Huệ có triển vọng để định hướng phát triển trong sản xuất 

hoa cắt cành, hoa trồng thảm, hoa trồng chậu và khả năng nhân giống Lan 

Huệ lai bằng phương pháp chẻ củ. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 2 nội 

dung và kết quả thu được như sau: Trong tổng số 80 dòng hoa theo dõi có 

34 dòng cánh đơn, 46 dòng bán kép, kép, sinh trưởng tốt. Chu vi củ dao 

động từ 12,2cm đến 29,5cm, chiều cao cây dao động từ 17,5cm đến 

102,7cm. Chiều cao ngồng hoa từ 31,5cm - 70,2cm, đường kính hoa từ 

9,6cm – 20,8cm, độ bền cụm hoa từ 5-21 ngày. Dựa vào các chỉ tiêu về 

chiều cao ngồng, kích thước hoa, độ bền hoa, hướng hoa, màu sắc hoa xác 

định có 53/80 dòng sử dụng trồng hoa cắt cành (THP 49-1-21, THP 32-1-

21, THP 33-1-21,…), 17/80 dòng hoa sử dụng trồng chậu hoặc trồng thảm 

(THP 60-5-21, THP 60-7-21, THP 71-2-21,…). 10/80 dòng tiếp tục theo 

dõi thêm về độ bền trang trí (THP 13-3-21, THP 55-1-21, THP 63-2-

21,…).Hệ số nhân giống của các dòng lai từ 4 lần (TH 25-33) đến 7,5 lần 

(TH 37-3), tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn ra ngôi sau 3 tháng chẻ từ 70,0% đến 

91,7%. Chất lượng cây con đảm bảo (số lá, kích thước lá, đường kính củ). 

255 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

hoa của một số 

dòng lai và lai tạo 

giống hoa Lan huệ 

tại Gia Lâm – Hà 

Nội năm 2021 

Nguyễn Thị 

Mai Chi 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Đề tài được thực hiện với mục đích đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, 

hình dạng hoa, kích thước, màu sắc hoa của các dòng lai Lan huệ có triển 

vọng qua đó định hướng sử dụng các dòng lai mới chọn tạo cho sản xuất 

(hoa trồng chậu, hoa thảm, hoa cắt) và tạo ra vật liệu phục vụ cho công tác 

chọn tạo giống Lan huệ tại Việt Nam. Nội dung nghiên cứu gồm đánh giá 

một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các dòng lai Lan huệ có triển 

vọng; và lai tạo giống hoa Lan huệ tại Gia Lâm – Hà Nội. Kết quả cho thấy 

51/69 dòng lai có dạng cánh đơn, 6/69 dòng cánh bán kép và 12/69 dòng 

cánh kép. Chu vi củ từ 14,4cm - 29,1cm; Chiều cao ngồng hoa 29,4cm – 



59,9cm; đường kính hoa 13,1cm – 21,1cm; độ bền cụm hoa 7 ngày - 18 

ngày. Dựa vào chiều cao ngồng và đặc điểm hoa có 42/69 dòng có thể sử 

dụng trong sản xuất hoa cắt cành (THP 28-2-21, THP 20-1-21, THP 23-1-

21, THP 20-3-21, THP 73-1-21, THP 30-374-4-21, THP 76-5-21,...), 15/69 

dòng sử dụng trang trí cảnh quan (THP 10-5-21, THP 10-6-212, THP 21-6-

21, THP 28-1-21, THP 28-3-21, THP 37-2-21, THP 9-7-21, THP 9-8-

21,....). Một số dòng có đặc điểm hoa khác lạ như THP 8-1-21, THP 8-2-

21, THP 13-1-21, THP 13-2-21, THP 13-3-21, THP 73-1-21 sử dụng trồng 

chậu, trồng bồn hoa, trồng viền, trồng phối kết làm điểm nhấn trang trí 

cảnh quan sân vườn. Thực hiện 164 phép lai, thu được 15 quả lai (tỷ lệ đậu 

quả 9,1%). Thời gian từ khi lai đến khi thu quả chín là 20 ngày - 37 ngày. 

Tỷ lệ hạt chắc đạt 17,8% - 84,7%; tỷ lệ nảy mầm đạt 2,9% - 50%. Chất 

lượng cây con sau 152 ngày gieo có chiều cao cây 14,5cm – 32,7cm; số 

lá/cây 2,7-4,0 lá; chiều dài lá 11,5cm – 26,6cm; chiều rộng lá 0,4cm – 

1,0cm; chiều dài rễ 3,0cm – 8,9cm; chu vi củ 2,3cm – 3,5cm. 49/96 cây nảy 

mầm đạt mức tiêu chuẩn ra ngôi (51%). 

256 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng, phát 

triển của một số 

dòng hoa hiên lai 

và lai tạo giống hoa 

hiên lai tại Hà Nội 

Phạm Thị 

Cẩm Tú 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Với mục đích đánh giá một số đặc điểm nông sinh học (chiều cao cây, số 

lá, kích thước lá, kích thước hoa, đặc điểm hoa,…) của 52 dòng hoa Hiên 

đã lựa chọn năm 2020 qua đó định hướng sử dụng cho các dòng lai có triển 

vọng và tạo vật liệu phục vụ cho công tác chọn tạo giống hoa Hiên tại Hà 

Nội nói riêng và các vùng có khí hậu tương tự ở Việt Nam, 2 thí nghiệm 

đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng hoa hiên lai tại Hà Nội. 

và lai tạo giống hoa Hiên năm 2021 đã được thực hiện. Kết quả có 49/52 

dòng lai xuất hiện ngồng hoa, 47/49 dòng lai nở hoa (xòe cánh); chiều cao 

cây từ 46cm-116,3cm; số lá/thân từ 3-20 (lá); chiều cao ngồng 38,7cm - 

110cm, đường kính ngồng 0,3cm-1,9cm; số nụ/ngồng 3-27 (nụ hoa); khối 

lượng nụ 2,08g - 13,35g; đường kính hoa 7,6cm - 19,2cm; độ bền thảm hoa 

từ 35 -104 ngày; Màu sắc hoa có sự đa dạng (vàng-cam, đỏ-hồng, tím), 

10,64% tổng số dòng có hoa biểu hiện đồng thời các tính trạng mắt hoa, sọc 

giữa cánh hoa, viền cánh khác màu và mùi thơm. Căn cứ vào chiều cao cây 

có 1/52 là dòng thấp cây (≤50cm) thích hợp làm cây trồng thảm hoặc trồng 

viền phía trước những bụi cây nhỏ. 21/52 dòng có chiều cao trung bình 

(50cm - 70cm) phù hợp để phối kết trồng thành bụi. 30/52 dòng cao cây 



(≥70cm) có thể sử dụng để trang trí trên dải phân cách lớn. Thực hiện hơn 

1000 phép lai, thu được 82 quả lai (tỷ lệ đậu quả 4.8%), thời gian từ khi lai 

đến khi thu quả chín là 24-51 ngày. Khả năng đậu quả của các giống nhập 

nội tương đối thấp (tỷ lệ đậu quả từ 1,6%-4,5%). Tỷ lệ hạt chắc đạt 23%-

100%. 

257 Đại học 

Điều tra tình hình 

sử dụng lan huệ 

trong thiết kế cảnh 

quan và đánh giá 

đặc điểm hoa của 

một số dòng lan 

huệ có triển vọng 

Nguyễn Thị 

Hà 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Mục đích của đề tài là phân tích được nhu cầu sử dụng hoa 

Lan Huệ, đặc biệt là các giống Lan Huệ mới trong trang trí cảnh quan và 

đánh 

giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các dòng Lan Huệ có triển vọng. 

Kết 

quả điều tra tại 22 địa điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà 

Nội 

cho thấy nhu cầu sử dụng hoa Lan Huệ trong trang trí cảnh quan khá 

cao.Tuy 

nhiên, các giống Lan Huệ được sử dụng trong trang trí cảnh quan còn hạn 

chế 

chủ yếu là các giống cũ. Chủng loại giống hoa mới ít, chưa được sử dụng 

nhiều 

trong các công trình cảnh quan công cộng. Kỹ thuật chăm sóc đơn giản, dễ 

thực 

hiện và không mất nhiều thời gian. Trong tổng số 69 dòng Lan Huệ thì có 

38 

dòng Lan Huệ cánh đơn, 10 dòng Lan Huệ cánh bán kép và 21 dòng Lan 

Huệ 

cánh kép. Các dòng lai sinh trưởng tốt, đa dạng về màu sắc, kích thước. 

Đường 

kính củ dao dộng từ 5,2cm- 9,6cm, số lá /cây từ 2-11 lá/cây. Chiều cao 

ngồng 

hoa từ 27cm- 73cm, đường kính hoa từ 12,3cm- 22,8cm, độ bền cụm hoa từ 

6- 

15 ngày. Dựa vào các chỉ tiêu nghiên cứu, chúng tôi đã định hướng có 

26/69 

dòng hoa sử dụng làm hoa cắt cành (dòng THP 11-1-21, THP 40-1-21, 



THP 78- 

1-21, THP 6-1-21, THP 30-1-21, THP 30-3-21, THP 53-1-21,...), 15/69 

dòng 

hoa sử dụng làm hoa trồng trang trí cảnh quan (dòng THP 39-2-21, THP 

40-4- 

212, THP 65-2-21, THP 77-1-21, THP 14-5-21, THP 28-1-21, THP 35-1-

21, 

THP 35-5-21,....). Trong đó, một số dòng hoa có đặc điểm hoa khác lạ như 

THP 

14-5-21, THP 28-1-21, THP 35-1-21, THP 35-5-21, THP 39-2-21, THP 40-

4-21 

có thể trồng chậu hoa để bàn , trồng bồn hoa trước nhà, trồng ven lối đi 

hoặc có 

thể trồng phối kết làm điểm nhấn trang trí cảnh quan sân vườn. 

258 Đại học 

Thiết kế cảnh quan 

sân vườn biệt thự 

phong cách hiện 

đại 

Dương 

Lương Chi 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Đề tài được nghiên cứu nhằm tìm ra các điểm chính trong bố trí cây xanh 

và các vật liệu sử dụng trong thiết kế sân vườn hiện đại, đồng thời xây 

dựng được bản thiết kế hoàn chỉnh của một sân vườn biệt thự với phong 

cách hiện đại. Kết quả điều tra  một số công trình cảnh quan sân vườn biệt 

thự mang tại Hà Nội cho thấy trong sân vườn hiện đại các yếu tố được bố 

trí một cách hài hòa, có mục đích sử dụng rõ ràng. Cây trồng chính là cây lá 

nhỏ, các cây bóng mát thường ít sử dụng. Sân vườn hiện đại đề cao tính 

thực dụng nên thường có nhiều khu công năng, các vật liệu trang trí đa số 

đều là vật liệu hiện đại như bàn ghế sắt, xích đu… Chính bởi đặt nặng phần 

khung kiến trúc nên sân vườn có chi phí khá cao nhưng mang lại được sự 

hài lòng từ khách hàng. Từ kết quả điều tra chúng tôi đã xây dựng  ý tưởng 

t đưa vào dự án thiết kế sân vườn biệt thự tại khu đô thị VOP của mình. Để 

thiết kế sân vườn chúng  tôi đã tiến hành khảo sát hiện trạng công trình, 

phân tích và đánh giá các ưu, nhược điểm để đưa ra các giải pháp thích 

hợp. Trong đó thiết kế 2 điểm nhấn được tạo ra là hồ cá Koi và sân tiệc 

ngoài trời. Kết quả bóc tách khối lượng từng hạng mục công trình thu được 

mức hạch toán kinh phí 454,825 triệu đồng, phù hợp với yêu cầu của chủ 

đầu tư. 



259 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng và phát 

triển của một số 

dòng hoa hiên lai 

tại Hà Nội 

Phàn Lìu 

Mẩy 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 

một số dòng Hiên lai có triển vọng về kích thước, màu sắc, thời gian ra hoa, 

độ bền của hoa qua. Kết quả cho thấy chiều cao cây các dòng Hiên  tuyển 

chọn năm 2017 rất đa dạng, từ thấp đến cao dao động trong khoảng 22,5 

cm – 104 cm. 47/50 dòng Hiên tuyển chọn  năm 2017 xuất hiện ngồng. 

Kích thước đường kính hoa dao động 7,4 cm – 16,6 cm. Tỷ lệ hoa hữu hiệu 

cao đạt 87,5% – 100%. Màu sắc các dòng Hiên đa dạng từ vàng, cam, đỏ 

đến hồng, tím. Độ bền ngồng hoa từ 6 – 26 ngày và thường có từ 1 – 2 

ngồng/thân. Thời gian ra hoa của các dòng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7. 

Các dòng hoa Hiên tuyển chọn năm 2019 đều là các dòng thấp cây, chiều 

cao trung bình 22,5 – 64,3 cm. 8/9 dòng Hiên xuất hiện ngồng, dòng C2-2 

không xuất hiện, dòng KC49-2 có chiều cao ngồng lớn nhất là 64,3 cm. Tỷ 

lệ hoa hữu hiệu đạt 91,3% - 100%, đường kính hoa 8,0 cm – 14,8cm. Màu 

sắc chủ đạo của các dòng lai là màu vàng, màu cam, màu đỏ tím và hồng 

tím.  

260 Đại học 

Đánh giá khả năng 

chịu nhiệt của một 

số giống cà chua 

nhỏ trong điều kiện 

vụ hè 2021 

Đặng Thị 

Trang Diệu 

TS. Vũ 

Thanh Hải 

 

Nghiên cứu được thực hiện tại Lương Sơn, Hoà Bình, dựa trên cơ sở các 

đặc điểm nông sinh học để đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của 

một số giống cà chua quả nhỏ nhằm chọn ra được giống ưu tú, có tiềm 

năng về chất lượng, năng suất và khả năng chịu nóng thích hợp trồng trong 

vụ xuân hè. Đề tài tiến hành thử nghiệm 10 giống cà chua quả nhỏ thương 

mại bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại. Mỗi ô thí nghiệm 

gồm 10 cây trồng trong nhà màng trên giá thể và cung cấp phân bón hoà 

tan qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Sử dụng phương pháp đo đếm các chỉ tiêu 

về sinh trưởng của cây, tỉ lệ đậu quả, năng suất cá thể,…để đánh giá khả 

năng thích nghi điều kiện nóng của các giống cà chua quả nhỏ.  

Qua đánh giá tổng hợp các chỉ tiêu kết quả đã chọn được 2 giống Valenti 

và Sungre có triển vọng cho năng suất cao đạt 9,02 tấn/ha; 15,58 tấn/ha. 

Hai giống cà chua quả nhỏ Valenti và Sungre có chất lượng và khả năng 

chịu nóng tốt hơn so với 10 giống được nghiên cứu trong vụ xuân hè. 

261 Đại học 

Ảnh hưởng của liều 

lượng phân bón 

hữu cơ đến năng 

Vũ Thị Hoài 
TS. Vũ 

Thanh Hải 
  



suất và chất lượng 

của dưa chuột và 

cải xanh canh tác 

hữu cơ tại Gia Lâm 

– Hà Nội 

262 Đại học 

Thiết kế ban công 

chung cư và ứng 

dụng giá thể, vật 

liệu dẫn nước trồng 

cây 

Khúc Hoài 

Nam 

TS. Vũ 

Thanh Hải 

Tên khóa luận tốt nghiệp 

“ THIẾT KẾ CẢNH QUAN BAN CÔNG CHUNG CƯ CÓ ỨNG DỤNG 

GIÁ THỂ TRỒNG CÂY HỮU CƠ VÀ VẬT LIỆU DẪN NƯỚC ” 

Mục đích nghiên cứu 

Tìm ra cách phối trộn giá thể phù hợp nhất để ứng dụng vào việc trồng và 

chăm sóc cây trồng cho ban công  

Tìm ra vật liệu dẫn nước có khả năng cung cấp nước đều đặn cho cây trồng 

trong điều kiện nắng nóng hoặc khô hạn  

Thiết kế một khu vực ban công có sử dụng các loại cây trồng và vật liệu 

nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu 

Khóa luận được tiến hành làm 3 thí nghiệm nghiên cứu tại nhà lưới số 2 

của công ty TNHH khoa học công nghệ nông nghiệp Làng Gióng, và tiến 

hành thiết kế tại khu vực sảnh ban công bộ môn Rau Hoa Quả - khoa Nông 

Học – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Ba thí nghiệm nghiên cứu đều 

được thiết kế theo kiểu RCB với 3 lần nhắc lại. Cụ thể, thí nghiệm 1 trên 

cây Rau Cải : Nhân tố thí nghiệm bao gồm 7 công thức phối trộn giá thể, 

thí nghiệm 2 trên cây Dừa cạn nhân tố cũng bao gồm 7 công thức, thí 

nghiệm 3 vật liệu dẫn nước: nhân tố thí nghiệm bao gồm 5 vật liệu dẫn 

nước 

Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu: Thời gian sinh trưởng, một số 

chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý, tình hình sâu bệnh hại, năng suất và cấu thành 

năng suất và một số chỉ tiêu về chất lượng. 

Phương pháp phân tích xử lý kết quả: sử dụng Microsoft office EXCEL và 

phân tích phương sai (ANOVA) trên phần mềm IRRISTAT 5.0. 
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Thiết kế cải tạo 

cảnh quan công 

viên Thủ Lệ - Quận 

Lê Vũ Hà 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Anh Đức 

Với mục đích nghiên cứu, đề xuất phương án thiết kế cảnh quan công viên 

rộng  đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư và người dân đô thị tại dự án, bằng 

việc áp dụng những phương pháp như kế thừa tài liệu, phân tích hiện trạng, 



Ba Đình – thành 

phố Hà Nội 

điều tra xã hội học, phân tích SWOT và phương pháp nội nghiệp đã đưa ra 

được phương án thiết kế cảnh quan công viên theo phong cách hiện đại 

tăng không gian xanh cũng tăng thêm giá trị của dự án, đã thoả mãn được 

những yêu cầu của chủ đầu tư. Đề tài đã cơ bản đạt được những mục tiêu 

đặt ra ban đầu. 

264 Đại học 

Nghiên cứu nhân 

giống in vitro một 

số loại cây thuộc 

chi Ficus và ứng 

dụng trong cảnh 

quan 

Đỗ Minh Hà 
ThS. Nguyễn 

Anh Đức 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu nhân giống in vitro 

một số cây cảnh lá thuộc chi Ficus và ứng dụng thực tế một số cây cảnh lá 

thuộc chi Ficus trong thiết kế cảnh quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Có 5 dòng Ficus F-01, F-02, F-03,  F-04, F-05 có thể khử trùng mẫu bằng 

Presept theo phương pháp khử trùng kép trong thời gian 10 phút +5 phút. 

- Cơ quan vào mẫu thích hợp nhất là đoạn thân mang mắt ngủ và chồi đối 

với 5 dòng Ficus F-01, F-02, F-03, F-04, F-05 

- Nồng độ BA phù hợp cho khả năng phát sinh chồi của mẫu cấy là đoạn 

thân mang mắt ngủ của 5 dòng Ficus là: Dòng F-02, F-05: MS + 3,0mg/l 

BA; Dòng F-01, F-03, F-04: MS + 2mg/l BA 

- Nồng độ thích hợp nhất cho sự phối hợp giữa hai chất này ở 5 dòng Ficus 

cho sự phát sinh chồi từ chồi ngọn là: Dòng F-02, F-05  : 2,0mg/l BA và 

0,5mg/l αNAA;  Dòng F-01, F-03, F-04: 1,5 mg/l BA và 1mg/l αNAA  

- Nồng độ 2,4 D tối ưu để tạo mô sẹo trên các dòng Ficus là: Dòng F-01, F-

03, F-04: 0,5mg/l 2,4D; Dòng F-02, F-05 : 1mg/l 2,4D 

- Mô sẹo từ vật liệu đoạn thân mang mắt ngủ có khả năng tái sinh chồi tối 

ưu khi bổ sung: Dòng F-01, F-03, F-04: 1,5mg/l BA; Dòng F-02, F-05: 2 

mg/l BA 

- Khi kết hợp giữa BA và αNAA cho kết quả tối ưu ở: Dòng F-01, F-03, F-

04: 1mg/l αNAA; Dòng F-02, F-05: 1,5mg/l αNAA 

265 Đại học 

Nghiên cứu xây 

dựng quy trình 

nhân giống một số 

loại cây thuộc họ 

Ráy (Philodendron) 

và ứng dụng 

trongcảnh quan 

Nguyễn Thị 

Nhài 

ThS. Nguyễn 

Anh Đức 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định quy trình nhân giống 

bằng phương pháp nuôi cấy mô phù hợp đối với một số cây thuộc họ Ráy 

và ứng dụng cây họ Ráy trong thiết kế cảnh quan tại một địa điểm cụ thể. 

Kết quả cho thấy khi khử trùng mẫu với hóa chất Presept với nồng độ 5g/l, 

thời gian khử trùng thích hợp là 25-30 phút tùy vào giống cụ thể. Môi 

trường MS có bổ sung 0.5 mg/l BA là môi trường thích hợp nhất để tái sinh 

chồi cho các giống Philodendron imperial gold, Philodendron sun red (2), 

Philodendron birkin. MS + 1 mg/l BA (CT3) là môi trường thích hợp nhất 



để tái sinh chồi cho các giống cây Philodendron thailand congo. Môi 

trường MS có bổ sung 2 mg/l BA là môi trường thích hợp nhất để tái sinh 

chồi cho các giống cây Philodendron sun red (1), Philodendron minima, 

Philodendron xanadu. Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất cho 

Philodendron minima là: MS + 2 mg/l TDZ + 5 g/l agar + 30 g/l saccarose, 

cho Philodendron xanadu (2-05) là: MS + 3 mg/l TDZ + 5 g/l agar + 30 g/l 

saccarose. 

266 Đại học 

Nghiên cứu sinh 

trưởng phát triển và 

thành phần sâu 

bệnh hại trên các 

mẫu giống đậu 

bắp(Abelmoschus 

esculentus L.) 

trong vụ xuân hè 

2021 tại Học Viện 

Nông nghiệp Việt 

Nam 

Vũ Ngọc 

Anh Chung 

TS. Vũ 

Quỳnh Hoa 

Nhu cầu ngày càng tăng trong việc tìm ra các giống đậu bắp mới với khả 

năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên ở Việt Nam, cho năng suất, chất 

lượng 

cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng phát triển 

ngắn. Do 

vậy, tôi tiến hành đánh giá đặc điểm nông sinh học của 49 mẫu giống đậu 

bắp với 

giống đối chứng F1 VA.80 để chọn ra các giống đậu bắp có nhiều đặc tính 

vượt 

trội, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp 

trồng 

theo ô, tuần tự, không nhắc lại. 

Qua quá trình trồng đã có 48/49 mẫu giống và giống đối chứng đã nảy mầm 

vàsinh trưởng phát triển. Những mẫu giống trên có sự khác nhau về chiều 

cao, 

hình thái lá, hình thái quả cũng như khả năng chống chịu sâu bệnh.Kết quả 

là chọn 

được một số giống đậu bắp có khả năng sinh trưởng phát triển tốt cũng như 

cho 

năng suất cao như là các giống: G2, G4, G6, G14, G17, G26, G32, G33, 

G47.Các 

giống được trồng trong vụ này mắc khá ít sâu bệnh nhưng trong đó có các 

giống 

ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh nhất là các giống: G1, G16, G29, G37, G46. 

267 Đại học 
Đánh giá khả năng 

sinh trưởng phát 

Nguyễn 

Quang Huy 

TS. Vũ 

Quỳnh Hoa 

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Rau xanh là một loại thực phẩm đã được con người sử dụng rất lâu đời, 



triển tâp đoàn mẫu 

giống cà chua, 

mướp đắng và một 

số loại rau họ bầu 

bí vụ Xuân Hè tại 

Gia Lâm - Hà Nội 

hiện nay trong bữa ăn hàng ngày rau xanh không thể thiếu được. Khi cuộc 

sống được nâng cao thì nhu cầu về rau càng tăng cao và khắt khe hơn. Bên 

cạnh đó việc cho ra những sản phẩm nông sản có chất lượng tốt, màu sắc 

quả đẹp, hay không có sâu bệnh hại là một điều cần thiết và quan trọng.  

Từ đó chúng em đã thực hiện đề tài “ Đánh giá sinh trưởng phát triển của 

một số mẫu giống mướp đắng tại vụ Xuân hè 2021”. Để đánh giá khả năng 

sinh trưởng và phát triển của 18 mẫu giống. Đánh giá mức độ nhiễm sâu 

bệnh hại chính trên các mẫu giống mướp đắng. Và lai tạo các mẫu giống 

mướp đắng bằng các phép lai để làm vật liệu cho lần nghiên cứu tiếp theo. 

Kết quả cho thấy các mẫu giống mướp đắng có chiều dài, kích thước quả to 

trung bình phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Các chỉ tiêu chiều dài, 

đường kính, độ dày thịt quả phản ánh rõ nét hình dạng quả mướp đắng. 

Qua những kết quả trên, nhận xét đánh giá các mẫu giống mướp đắng vụ 

Xuân hè 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội có thể kết luận các mẫu giống mướp 

đắng MD3, MD9, MD14, MD17, MD18 là những mẫu giống mướp đắng 

triển vọng phù hợp để đưa vào nghiên cứu sản xuất trong các vụ tiếp theo. 

268 Đại học 

Nghiên cứu nhu 

cầu và thiết kế cảnh 

quan sân vườn biệt 

thự theo phong 

cách vườn Nhật 

Bản tại Hà Nội 

Hoàng Thị 

Lan Anh 

TS. Vũ 

Quỳnh Hoa 

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao, 

kéo theo nhu cầu về làm đẹp cảnh quan, đặc biệt là những phong cách sân 

vườn 

tối giản, mộc mạc, nơi mà gắn kết và mang con người lại gần hơn với thiên 

nhiên…. Vườn Nhật Bản có xu hướng nhận được xếp hạng ưa thích cao so 

với 

các loại vườn và cảnh quan khác, điều này có thể được giải thích một phần 

bởi 

tính cách thân mật và sự tự nhiên của chúng (Yang & Byoung-E, 1988). 

Bên 

cạnh đó, phong cách sân vườn Nhật Bản có thể thích nghi được với cấu trúc 

của 

những khu vườn ở những ngôi nhà ở hiện đại ngày nay (David & Michiko 

Young, 2005). Xuất phát từ những nhu cầu thực tế đó, tôi quyết định chọn 

đề 

tài: “Nghiên cứu nhu cầu và thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự theo 

phong 



cách Nhật Bản tại Hà Nội”. Với mục đích điều tra thực trạng, xu hướng 

phong 

cách thiết kế những khu vườn Nhật Bản tại các biệt thự tại Hà Nội và ứng 

dụng 

vào thiết kế một công trình cụ thể. Từ đó kết hợp, vận dụng những kiến 

thức đã 

học để đánh giá, phân tích, đưa ra giải pháp thiết kế thi công phù hợp với 

điều 

kiện, vị trí của công trình. Bằng các phương pháp nghiên cứu chính như: 

phương 

pháp thu thập thông tin và xử lý số liệu, phân tích theo mô hình SWOT 

(điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức), khảo sát hiện trạng, các phần mềm đồ 

họa 

như autoCAD 2014, Sketchup 2018, lumion 9.5, Photoshop 2016 hỗ trợ để 

tạo 

nên những bản thiết kế 2D và dựng hình 3D. 

Trong quá trình tiến hành đi điều tra thực địa, khảo sát “ý kiến của gia chủ 

đối 

với cảnh quan sân vườn biệt thự, nhà ở mang phong cách Nhật Bản”; tôi đã 

có 

cơ hội được chiêm ngưỡng và tìm hiểu về các mẫu thiết kế, các loại vật liệu 

thường được sử dụng phổ biến trong thiết kế và thi công các công trình sân 

vườn 

phong cách Nhật Bản; cũng như cách lựa chọn, sắp xếp các loại hoa – cây 

cảnh 

trong sân vườn mang phong cách Nhật Bản của các đơn vị thiết kế và thi 

công 

cảnh quan hiện nay tại Hà nội. Quá trình điều tra thực địa giúp tôi học hỏi 

thêm 

nhiều những kiến thức thực tế về các xu hướng thiết kế sân vườn Nhật Bản 

tại 

Hà Nội và từ đó giúp tôi hình thành nên ý tưởng cho bản thiết kế. 
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Thiết kế Cảnh quan 

khách sạn Grand 

Mercure – Cát Linh 

– Hà Nội 

Vũ Hoàng 

Chương 

TS. Vũ 

Quỳnh Hoa 

Đề tài:’’ Thiết kế cảnh quan khách sạn Grand Mecure’’ tại Cát Linh, 

Quốc Tử Giám, Đống Đa, hà Nội. Cơ sở thực tập: Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Và 

Phát Triển BABYLON. Từ tháng 03 năm 2021 đến tháng 09 năm 2021. 

Với mục đích nghiên cứu, đề xuất phương án thiết kế cảnh quan khách sạn 

theo phong cách Hiện đại với diện tích 180,90 m² đáp ứng được nhu cầu 

của nhà 

thầu. 

Bằng việc áp dụng những phương pháp như kế thừa tài liệu, phân tích hiện 

trạng, điều tra xã hội học, phân tích SWOT và phương pháp nội nghiệp đã 

đạt 

được kết quả như sau: 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng khu vực thiết kế. 

- Tìm hiểu, đánh giá nhu cầu của chủ đầu tư và người dân. Đưa ra ý tưởng, 

phương án và hồ sơ thiết kế. 

- Bản vẽ tổng mặt bằng. 

- Bản vẽ mặt cắt các trục chính. 

- Bản vẽ chi tiết hạng mục, tiểu cảnh. Bản vẽ cấp điện và thoát nước. 

- Bản vẽ phối cảnh. 

- Bản dự trù kinh phí cho vật liệu, cây xanh và danh mục vật liệu, dụng cụ, 

thiết bị chiếu sáng và cây xanh. 

Dự án thiết kế cảnh quan biệt thự theo phong cách Nhật Bản cũng tăng 

thêm 

giá trị của dự án đã thoả mãn được những yêu cầu của gia chủ. Dự án đã cơ 

bản 

đạt được những mục tiêu đặt ra ban đầu. 
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Thiết kế cảnh quan 

biệt thực theo 

phong cách Nhật 

Bản tại Hà Nội 

Vũ Thị Lan 

Anh 

TS. Vũ 

Quỳnh Hoa 
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Thực trạng sử dụng 

cây hoa đơn trong 

trang trí cảnh quan 

Lê Thị Mai 

Anh 

ThS. Phạm 

Thị Bích 

Phương 

Nghiên cứu đươc̣ tiến hành với muc̣ đićh điều tra và đánh giá hiện traṇg sử 

duṇg các giống hoa mẫu đơn và hiǹh thức phối kết cây mẫu đơn trong trang 

tri ́taị các khu vưc̣ cảnh quan chức năng khác nhau, từ kết quả điều tra thưc̣ 



và ứng dụng trong 

một số mẫu thiết kế 

cảnh quan 

tiễn, lên phương án đề xuất giải pháp ứng duṇg cây mẫu đơn trong thiết kế 

cải taọ một số công triǹh cảnh quan, tác giả đã tiến hành điều tra 50 điạ 

điểm cảnh quan chức năng khác nhau trên điạ bàn thành phố Hà Nội và tin̉h 

Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu đã chi ̉ra 6 loaị giống cây mẫu đơn cùng các 

màu sắc nổi bật đươc̣ duṇg phổ biến taị 50 công triǹh điều tra bào gồm: 

Ixora coccinea L., Ixora coccinea var., Ixora finlaysoniana, Ixora stricta 

Roxb., Ixora rosea, Ixora chinensis, cùng với đó là 7 cách trồng, phối kết 

trang tri ́mẫu đơn đươc̣ sử duṇg phổ biến và ưa chuộng trong các công triǹh 

cảnh quan có công năng khác nhau. Từ kết quả thưc̣ tiễn qua việc điều tra 

thưc̣ điạ, tiến hành lên ý tưởng, thiết kế cải taọ 6 công triǹh đang tồn taị 

những haṇ chế troṇg việc sử duṇg và quản li ́cảnh quan cây xanh cũng như 

tińh ứng duṇg của cây mẫu đơn trong trang tri ́cảnh quan. Những giải pháp 

thiết kế cải taọ đươc̣ đưa ra trong 6 công triǹh cảnh quan tiêu biểu đươc̣ lưạ 

choṇ nhằm khắc phuc̣ những khuyết điểm và haṇ chế của cảnh quan cây 

xanh các công triǹh, bên caṇh đó, sử duṇg, ứng duṇg thưc̣ tiễn những giá tri ̣ 

về thẩm mi ̃cây mẫu đơn mang đến cho cảnh quan nói riêng và con người 

nói chung. 
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274 Đại học 

Đánh giá chất 

lượng hạt giống 

dưới dự can thiệp 

kỹ thuật lên quy 

trình sản xuất và 

nâng cao chất 

lượng hạt giống 

một số loại rau địa 

phương của người 

dân tộc thiểu số tại 

Sơn la và Lào Cai 

Vương 

Trường 

Mạnh 

ThS. Nguyễn 

Thị Phượng 
Nghiên cứu này nhằm nâng cao chất lượng hạt giống đậu cô ve và cải 



275 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng, phát 

triển và biện pháp 

kỹ thuật bón phân 

cho cây hoa hiên 

Hà Hải Sơn 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Để lựa chọn các dòng lai có đặc điểm nổi trội về hình dáng, màu sắc hoa và 

độ bền hoa phù hợp cho sản xuất và góp phần xây dựng quy trình bón phân 

cho hoa hiên thì nghiên cứu được thực hiện. Kết quả cho thấy các dòng lai 

có chiều cao cây từ 40,5 cm đến 98,2 cm. Năm 2021 có 27/28 dòng lai nở 

hoa. Số nụ/ngồng dao động từ 7,0 nụ/ngồng đến 19,3 nụ/ngồng, tỉ lệ hoa 

hữu hiệu từ 72,5% đến 100%, đường kính hoa từ 8,1cm đến 19,5 cm, màu 

hoa màu đỏ, cam, vàng. Kết quả lựa chọn 14/28 dòng lai phù hợp sử dụng 

trong trang trí cảnh quan gồm 166-17; K5; 193-8; 193-9; 144-7; KC37; 

197-3; K4; K13; K3; 193-7; 144-3; 144-7; 157-5. Bên cạnh đó, kết quả 

nghiên cứu cũng xác định bón lót lượng phân chuồng bón cho cây Hiên 

đem lại hiệu quả cao nhất là 1kg/m2, bón thúc phân NPK 13-13-13+TE là 

35g/m2 và phun phân bón lá 502 đem lại hiệu quả cao về năng suất hoa.  
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277 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng của 

một số dòng lai hoa 

hiên có triển vọng 

và nhân giống hoa 

hiên bằng phương 

pháp gieo hạt tại 

Gia Lâm, hà Nội 

Đặng Thị 

Huế 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

Đề tài được thực hiện với mục đích: Đánh giá khả năng sinh trưởng của tập 

đoàn Hiên lai khả năng nảy mầm của một số THL và nghiên cứu giá thể 

phù hợp cho sự sinh trưởng của cây hoa Hiên Kwanso nuôi cấy mô. Nội 

dung nghiên cứu: Đánh giá khả năng sinh trưởng của tập đoàn hoa Hiên lai 

và đánh giá khả năng nảy mầm, sinh trưởng của một số THL. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy chiều cao cây ở thời điểm cây cao nhất dao động từ 

49,13cm - 86,93cm. Số lá/thân từ 4-21lá. Chiều dài lá dao động từ 28,5cm-

85,1cm. Chiều rộng lá dao động từ 1,2cm-2,9cm. Từ các kết quả nghiên 

cứu lựa chọn 52 dòng lai trong trang trí cảnh quan: 29/52 dòng lai có chiều 

cao từ 50cm-70cm dùng làm cây trồng bụi, trồng chậu; 22/52 dòng lai có 

chiều cao cây ≥70cm sử dụng làm hàng rào và trang trí dải phân cách; 1/52 

dòng lai có chiều cao ≤ 50cm dùng che phủ bề mặt hoặc trang trí tạo viền. 

Cây con sau khi chẻ thân có tỷ lệ sống từ 50%-100%. Chiều cao cây ở thời 

điểm cây lớn nhất 22,6cm-32,3cm. Số lá/thân 5,6 lá-7,5 lá. Chiều dài lá 

10,2cm-13,9cm. Chiều rộng lá 0,7-0,95cm. 10/28 THL gieo hạt nảy mầm 

với tổng số hạt nảy mầm là 43/377 hạt, số cây sống là 39 (90,7%). Thời 

gian từ khi gieo đến khi nảy mầm của các THL là từ 4-76 ngày, thời gian 

kết thúc nảy mầm là từ 11-77 ngày, thời gian xuất hiện lá thật là từ 10-84 

ngày. Chiều cao cây con của các THL dao động từ 8,1cm - 18,74cm; chiều 



dài lá từ 2,1cm-8,9cm; Chiều rộng lá từ 0,4cm-0,66cm. Sử dụng công thức 

phối trộn giá thể Klasmann : đất : trấu hun (tỉ lệ 2:1:1) để ra ngôi cây 

Kwanso in vitro phù hợp nhất để cây sinh trưởng, phát triển tốt (tỷ lệ sống, 

chiều cao cây, số lá, kích thước lá,…) giống cây Kwanso invitro phân đoạn 

ra ngôi trong vườn ươm  

278 Đại học 
Nghiên cứu cảnh 

quan cây xanh 

Phan Hà 

Phương 

ThS. Phạm 

Thị Bích 

Phương 

Đề tài: “Nghiên cứu cảnh quan cây xanh tại chùa Mía – Làng cổ Đường 

Lâm” 

được tiến hành tại Làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

từ 

tháng 08/2021 đến tháng 02/2022. 

Kết quả đạt được: 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng khu vực thiết kế. 

- Ý tưởng: Đề xuất ý tưởng thiết kế, cải tạo cảnh quan cây xanh tại chùa 

Mía 

– làng cổ Đường Lâm. 

- Hồ sơ thiết kế: 

Bản vẽ kỹ thuật triển khai thiết kế: gồm 04 bản vẽ 

+ Bản vẽ mặt bằng hiện trạng 

+ Bản vẽ sơ đồ công năng 

+ Bản vẽ tổng thể thiết kế 

+ Bản vẽ định vị cây 

Bản vẽ phối cảnh thể hiện thiết kế 

- Danh mục cây xanh, vật liệu, vật dụng và thiết bị chiếu sáng sử dụng 

- Thuyết minh thiết kế. 
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281 Đại học 

ẢNH HƯỞNG 

CỦA VI SINH 

VẬT VÀ 

SALICYLIC ĐẾN 

SINH TRƯỞNG 

Khuất Duy 

Đông 

TS. Phạm 

Tuấn Anh 

Mục đích 

Thực hiện đề tài nhằm xác định được ảnh hưởng của salicylic acid (SA) và 

vi sinh vật đến sinh trưởng và phát triển, năng suất của cây đậu tương đen. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD – 



VÀ PHÁT TRIỂN 

CỦA CÂY ĐẬU 

TƯƠNG ĐEN VỤ 

XUÂN NĂM 

2021-2022 TẠI 

GIA LÂM HÀ 

NỘI 

Randomized Coplete Bock Design) với 4 công thức (CT1: Đối chứng phun 

nước, CT2: Xử lí axit salicylic 0,75mM, CT3: Xử lí vi sinh vật, CT4: Xử lí 

axit 

salicylic 0,75mM) + xử lý vi sinh vật, mỗi công thức có 3 lần nhắc lại, gieo 

mỗi 

công thức trên một ô. Tổng số ô thí nghiệm là 12 ô, diện tích mỗi ô là 3m2. 

Thí 

nghiệm được bố trí tại khu thí nghiệm đồng ruộng bộ môn Sinh lý thực vật 

- 

Khoa Nông học – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. 

Kết luận 

Kết quả cho thấy khi sử dụng Salicylcic cho cây đậu tương đen, kích thích 

tăng chiều cao cây, khả năng ra lá, chỉ số quang hợp hữu hiệu cũng như 

chiều 

dài quả và số quả/cây.Vi sinh vật cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng 

khả 

năng sinh trưởng và phát triển, năng suất, chất lượng của cây đậu tương 

đen. 

Ngoài ra, hỗn hợp vi sinh vật rất an toàn với môi trường và con người, 

mang lại 

hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng. 

282 Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ẢNH HƯỞNG 

CỦA LIỀU 

LƯỢNG PHÂN 

HỮU CƠ ĐẾN 

SINH TRƯỞNG 

VÀ NĂNG SUẤT 

GIỐNG GỪNG 

NGHỆ AN 

TRỒNG TẠI GIA 

LÂM, HÀ NỘI 

Nguyễn Tiến 

Đạt 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

Các mức bón phân hữu cơ khác nhau đã có ảnh hưởng khác nhau đến sinh 

trưởng của cây gừng Dé Nghệ An như tăng trưởng chiều cao cây, tăng 

trưởng số lá, kích thước lá, đường kính thân và hàm lượng diệp lục (chỉ số 

SPAD) của lá. Trong đó, mức bón 9 tấn/ha phân hữu cơ cho kích thước 

thân, lá đạt cao nhất. Mức bón phân hữu cơ khác nhau có ảnh hưởng khác 

nhau đến năng suất của cây gừng Dé Nghệ An. Trong đó, liều lượng 9 

tấn/ha hiệu quả cao nhất, với năng suất cá thể, năng suất lý thuyết và năng 

suất thực thu đạt lần lượt là 178,33 g/cây, 53,50 tấn/ha và 10,20 kg/ô. 



283 Đại học 

NGHIÊN CỨU 

ẢNH HƯỞNG 

CỦA BIOCHAR 

VÀ CHẤT GIỮ 

ẨM ĐẾN SINH 

TRƯỞNG VÀ 

SINH LÝ CỦA 

GỪNG TRONG 

ĐIỀU KIỆN HẠN 

Phạm Thị 

Thu Hằng 

ThS. Nguyễn 

Thị Phương 

Dung 

Mục đích: Thực hiện đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của biochar và chất 

giữ ẩm đến sinh trưởng 

284 Đại học 

Ảnh hưởng của mật 

độ và lượng bón 

bột vỏ trứng đến 

sinh trưởng và 

năng suất của cây 

tía tô trong điều 

kiện vụ xuân trên 

đất Gia Lâm – Hà 

Nội 

Phạm Thị 

Thu 

ThS. Nguyễn 

Thị Phương 

Dung 

và sinh lý của cây gừng trong điều kiện hạn. Phương pháp nghiên cứu. Thí 

nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của biochar và chất giữ ẩm đến sinh trưởng 

và sinh lý của cây gừng trong điều kiện hạn được bố trí theo theo phương 

pháp khối ngẫu nhiên tại khu nhà lưới của Khoa Nông Học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Thí nghiệm 3 nhân tố được trồng trong chậu, mỗi công 

thức 12 chậu. Kết luận: Gây hạn làm giảm các chỉ tiêu sinh trưởng như: 

chiều cao thân chính, đường kính thân, số lá, khả năng tích lũy chất tươi, 

khô của cây gừng. Bên cạnh đó đất trồng cũng có ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và sinh lý cây gừng. Trong điều kiện gây hạn, những công thức bổ 

sung chất giữ ẩm có các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lý cao hơn so với công 

thức bổ sung biochar và công thức không bổ sung giá thể. Bên cạnh đó, bổ 

sung chất giữ ẩm còn làm giảm đáng kể độ thiếu hụt bão hoà nước so với 

công thức có bổ sung biochar và công thức không bổ sung giá thể. So sánh 

giữa hai loại đất trồng trong điều kiện gây hạn và không gây hạn cho thấy, 

cây được trồng trên cát Quảng Bình có các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lý 

cao hơn so với cây được trồng trên đất Ninh Thuận. 
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286 Đại học 

Đánh giá các tổ 

hợp ngô lai mới 

phát triển sinh khối 

phục vụ làm thức 

ăn chăn nuôi tại 

Trịnh Thị 

Mai Linh 

TS. Dương 

Huyền Trang 

Thí nghiệm đánh giá 18 THL ngô sinh khối được bố trí theo kiểu khối 

ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại, được tiến hành trồng vụ Xuân 

năm 

2021 tại Viện Nghiên cứu Ngô - Đan Phượng - Hà Nội. Đề tài sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu như: đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển, 

khả 



Viên Nghiên cứu 

Ngô vụ Xuân 2021 

năng chống chịu sâu bệnh, năng suất hạt, năng suất sinh khối của các THL. 

Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, các THL trong thí nghiệm có thời gian sinh 

trưởng từ 

99 đến 106 ngày; chiều cao cây dao động từ 166,7 đến 201,1 cm; trung 

bình 

các cây có số lá từ 18,4 đến 11,1 lá; chiều dài bắp lớn đạt từ 15,12 đến 

17,84 

cm; đường kính bắp từ 3,79 đến 5,73 cm; số hàng hạt /bắp dao động trong 

khoảng 12,6 đến 14,93 hàng; số hạt/hàng từ 31,63 đến 37,57 hạt; năng suất 

lý 

thuyết của các THL nhìn chung cao từ 98,58 đến 163,83 tạ/ha. Năng suất 

sinh 

khối là chỉ tiêu quan trọng nhất trong thí nghiệm này, nhìn chung các THL 

đều 

có trọng lượng lớn đạt từ 52,22 đến 63,33 tấn/ha, trong đó THL TA18 có 

năng 

suất sinh khối lớn nhất là 63,33 tấn/ha. Tất cả các THL đều được đánh giá 

cao 

có đặc điểm, hình thái tốt của giống ngô sinh khối; tuy nhiên, qua quá trình 

đánh giá và so sánh đã chọn lọc được 2 THL có những chỉ tiêu nổi trội hơn 

cả 

là THL TA12 và TA18 

287 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mật độ 

và lượng bón bột 

vỏ trứng đến sinh 

trưởng và phát triển 

của rau cải Eruca 

vesicaria (L.) CAV 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

Lê Khánh 

Quyên 

TS. Dương 

Huyền Trang 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng lượng bón bột vỏ 

trứng và mật độ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý rau cải Eruca 

vesicaria 

(L.) Cav trong điều kiện vụ xuân - hè 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội để chọn ra 

công 

thức bón thích hợp nhất phù hợp với loại cây cải Eruca vesicaria (L.) Cav. 

Thí 

nghiệm được bố trí ngẫu nhiên theo phương pháp ô lớn ô nhỏ (Split – plot) 

với 2 

lần nhắc lại. Các chỉ tiêu về đặc điểm hình thái như chiều cao, số lá, SPAD, 



huỳnh 

quang... và các yếu tố cấu thành năng suất, các chỉ tiêu chất lượng giống 

được 

đánh giá đánh. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng lượng bột vỏ trứng và mật độ đến các chỉ 

tiêu rau cải: Đối với lượng bột vỏ trứng với liều lượng khác nhau có ảnh 

hưởng 

tới sinh trưởng và sinh lý của cây. Công thức 300 kg/ha bón bột vỏ trứng 

(P4) làm 

tăng chiều cao cây, hiệu suất huỳnh quang diệp lục, chỉ số SPAD và độ 

Brix còn 

ở công thức P1 khi không bón bột vỏ trứng thì các chỉ số này có giá trị thấp 

nhất. 

Với mật độ M1 6 cây/m2 số lá là nhiều nhất nhưng lại cho chiều cao cây là 

thấp 

nhất. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng lượng bón khác nhau đến các chỉ tiêu rau 

cải cho thấy: Sử dụng vôi hữu cơ từ bột vỏ trứng đã làm tăng khả năng sinh 

trưởng 

như tăng chiều cao số lá, SPAD, huỳnh quang... Trong đó, liều lượng bón 

300 

kg/ha bột vỏ trứng cho năng suất trên cây rau dền đạt giá trị cao nhất. Và 

mật độ 

phù hợp với giống rau cải Eruca vesicaria (L.) Cav là 6 cây/m2 

288 Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của hạn và 

salicylic acid đến 

sinh trưởng, phát 

triển và năng suất 

của giống lúa 

Khang Dân ở giai 

đoạn đẻ nhánh 

Trần Linh 

Chi 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

Đề tài nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của hạn 

và salicylic acid đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Di 

Hương 

. Gồm có 1 thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo phương pháp Split-Plot , 

10 lần 

nhắc lại. Thí nghiệm gồm 2 nhân tố: Nhân tố phụ là điều kiện hạn: có 2 

công thức: 

H1 (tưới nước đầy đủ) và H0 (gây hạn ở giai đoạn làm đòng) .Nhân tố 

chính là 



liều lượng phun Salicylic acid (SA): có 3 công thức: SA0 (phun nước lã); 

SA1 

(phun 1 mM SA 1 lần: trước khi gây hạn 1 tuần), SA 2 (phun 1 mM SA 2 

lần: 

trước khi gây hạn 2 tuần (lần 1) và trước khi gây hạn 1 tuần (lần 2) . Kết 

quả thí 

nghiệm cho thấy: 

1. Sự thiếu nước ở giai đoạn trỗ làm giảm nhẹ đến chiều cao cây và không 

ảnh hưởng đến số nhánh của cây lúa . Tuy nhiên thiếu nước làm quá trình 

trỗ kéo 

dài, làm giảm các yếu tố cấu thành năng suất: Số bông/khóm; số hạt/bông; 

tỉ lệ 

hạt chắc/bông (%) nên đã làm suy giảm năng suất cá thể. 

2. Phun salicylic acid có tác động tích cực đến khả năng tích lũy chất khô 

rõ 

rệt ở cả hai điều kiện tưới nước đầy đủ và gặp hạn ở cây lúa. Đặc biệt khi 

cây bị 

hạn, phun 2 lần SA cho kết quả cao hơn vượt trội với 2 công thức không 

phun SA 

và phun SA một lần . 

3. Phun SA cho cây bị hạn ở giai đoạn trỗ cho làm tăng khả năng chống 

chịu 

và phục hồi tốt và cho năng suất cá thể cao hơn so với cây không phun SA. 

Trong 

đó, phun SA 2 lần cho hiệu quả cao nhất, với mức độ suy giảm năng suất ở 

cây không 

phun SA, phun SA 1 lần và phun SA 2 lần đạt lần lượt là 26,0 %, 15,47% 

và 14,49% 
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Ảnh hưởng của 

Salicylic acid đến 

sinh trưởng và phát 

triển của cây lạc 

trong điều kiện hạn 

Nguyễn Thị 

Thúy Quỳnh 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

Mục đích 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của axit salicylic đến 

sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lạc trong điều kiện hạn. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Gồm có một thí nghiệm hai yếu tố : 



+ Yếu tố nước tưới : Nhân tố phụ gồm 2 công thức gây hạn:  

Công thức H0 : Duy trì độ ẩm khoảng 70 % trong suốt quá trình sinh 

trưởng phát triển của cây đối với các công thức tưới nước đầy đủ.  

Công thức H1 : Đến giai đoạn quả phát triển tiến hành gây hạn thì dừng 

tưới đến khi lá héo rũ thì tưới nước trở lại. 

+ Yếu tố Salicylic: Nhân tố chính là liều lượng phun Salicylic acid (SA): có 

3 công thức: SA1 (phun nước lã); SA2 (phun 0,5 mM SA 1 lần: phun trước 

khi gây hạn 1 tuần), SA 2 (phun 0,5 mM SA 2 lần: phun trước khi gây hạn 

2 tuần (lần 1) và phun trước khi gây hạn 1 tuần (lần 2)) 

Kết quả và kết luận 

 1. Hạn đã làm suy giảm sinh trưởng sinh dưỡng của cây lạc. Tuy nhiên 

phun SA đã có tác động tốt đến khả năng sinh trưởng sinh dưỡng và môt số 

chỉ tiêu sinh lý như: làm tăng chiều cao thân chính, tăng chỉ số diệp lục, 

tăng khả năng phục hồi sau khi gây hạn và tăng khả năng tích lũy chất khô 

của cây lạc so với đối chứng không phun SA. Trong đó, khả năng tích lũy 

chất khô của các cây bị hạn ở các công thức không phun SA, phun SA 1 lần 

và phun SA 2 lần lần lượt là: 41,5 g/cây; 43,4 g/cây và 46,94 g/cây. 

2. Hạn đã làm suy giảm sinh trưởng sinh thực của cây lạc. Tuy nhiên phun 

SA đã có tác động tốt đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 

cây lạc so với đối chứng không phun SA như: Tổng quả/cây, Tổng quả 

chắc/cây, Tỉ lệ quả chắc, Khối lượng 100 quả, Khối lượng 100 hạt, Tỉ lệ 

nhân và Năng suất cá thể. Trong đó, năng suất cá thể của các cây bị hạn khi 

không được phun SA, phun SA 1 lần và phun SA 2 lần đạt lần lượt là: 31,9 

g/cây, 32,8 g/cây và 33,7 g/cây. 
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Nghiên cứu sử 

dụng chất giữ ẩm 

sinh học bio-sap 

trong canh tác cây 

gừng (Zingiber 

officinale) ở điều 

kiện nước hạn chế 

Bùi Minh 

Hòa 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

Qua kết quả theo dõi nghiên cứu nghiên cứu sử dụng chất 

giữu ẩm sinh học Bio – SAP trong canh tác cây gừng ở điều kiện 

nước hạn chế. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi rút ra 

một số kết luận sau: 

1) Trên công thức có bổ sung thêm chất giữ ẩm Bio – SAP trong 

điều kiện tưới nước và hạn đã làm tăng sinh trưởng, một số chỉ 

tiêu sinh lý so với công thức không bón. Trong đó, bón Bio-SAP 

liệu lượng 50 kg/ha cho tác dụng tốt nhất. 

2) Trong điều kiện gây hạn, công thức có bổ sung chất giữ ẩm 



Bio-SAP có ảnh hưởng tích cực đối với cây gừng. Trong đó, bón 

Bio-SAP ở mức 50 kg/ha và mức 70 kg/ha cho tác dụng tốt khi 

năng suất chỉ bị giảm so với đối chứng tưới nước đầy đủ và không 

bón Bio-SAP lần lượt là 0,44% và 2,09 % 
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Nghiên cứu kỹ 

thuật che phủ vườn 

chè trước khi hái để 

sản xuất nguyên 

liêụ chế biến chè 

Matcha chất lượng 

cao ở vụ Xuân và 

vụ Hè từ giống chè 

LCT1 tại Phú Hộ- 

Phú Thọ 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Đề tài này được tiến hành nhằm nghiên cứu kỹ thuật che phủ vườn chè 

trước 

khi hái để sản xuất nguyên liêụ chế biến chè Matcha chất lượng cao ở vụ 

Xuân và vụ 

Hè từ giống chè LCT1. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đẩy 

đủ trên giống 

chè LCT1 ở tuổi 5 - vật dụng che sáng bằng lưới đen, gồm hai nội dung 

chính là ảnh 

hưởng của chiều cao che phủ và thời gian che phủ đến năng suất, chất 

lượng và sâu 

bệnh hại của giống chè LCT1 với 4 công thức mỗi công thức 3 lần nhắc lại. 

Kết quả 

thí nghiệm cho thấy che bớt ánh sáng cho chè bằng lưới đen với chiều cao 

che sáng 

150 cm (che phủ trước 10 ngày) và thời gian che sáng chè trước khi thu hái 

10 ngày thì 

tốc độ sinh trưởng, các chỉ tiêu như năng suất, các yếu tố cấu thành năng 

suất, sâu 

bệnh hại, một số thành phần sinh hoá và kết quả thử nếm cảm quan của 

giống chè 

LCT1 cho chất lượng tốt nhất để sản xuất nguyên liệu chế biến Matcha. 
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Ảnh hưởng của các 

loại phân bón lá 

đến sinh trưởng và 

năng suất dưa vàng 

trong điều kiện nhà 

có mái che tại 

Thanh Hóa 

Phạm Tiến 

Anh 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Mục đích 

Thực hiện đề tài nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến 

sinh trưởng, phát triển và năng suất trên cây dưa vàng Kim Hồng Ngọc 

trong nhà 

có mái che tại Thanh Hóa từ đó góp phần xây dựng quy trình canh tác cho 

cây 

dưa vàng. 

Phương pháp nghiên cứu 



Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến sinh 

trưởng, 

phát triển và năng suất trên cây dưa vàng Kim Hồng Ngọc trong nhà có mái 

che 

tại Thanh Hóa được được bố trí theo theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh tại 

khu nhà 

nhà có mái che tại Thanh Hóa. 

Kết luận 

Từ những kết quả thu được qua quá trình theo dõi và phân tích từ thí 

nghiệm 

đã thực hiện đánh giá sự ảnh hưởng của phân bón lá đến khả năng sinh 

trưởng, 

phát triển, năng suất và chất lượng của dưa vàng Kim Hồng Ngọc trong nhà 

mái 

che tại Nga Sơn Thanh chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Thời gian sinh trưởng ở các tổ hợp bón đạm và kali khác nhau chênh lệch 

nhau không nhiều từ 88 - 90 ngày. Các loại sâu gây hại chính trên thí 

nghiệm gồm 

có bọ phấn, nấm gốc và rầy. Trong đó, tần suất bắt gặp ở các công thức là 

tương 

đương nhau ở mức ít phổ biến. Trong vụ xuân hè bệnh hại và do có biện 

pháp 

phòng trừ nên ít phổ biến. Ở các công thức phân bón lá khác nhau năng 

suất giữa 

các công thức có sự khác nhau. Năng suất lý thuyết dao động từ 30.63 – 

39.17 

tấn/ha, năng suất thực thu dao động từ 22,67 – 30,00 tấn/ha. Công thức 7 

phù hợp 

nhất cho năng suất thực thu đạt 30.00 tấn quả/ha. Hiệu quả kinh tế đạt cao 

nhất 

khi sử dụng phân bón lá ở công thức 7 (Greenfarm - K) đạt 1000,55 triệu 

đồng/ha/vụ. 
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Ảnh hưởng của liều 

lượng bột vỏ trứng 

đến sinh trưởng và 

năng suất đậu 

tương (Glycine 

max (L.) Merri.) 

trong điều kiện vụ 

xuân tại Gia Lâm - 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Mục đích 

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bột vỏ trứng đến sinh trưởng, 

năng suất của hai giống đậu tương ĐT26 và DT84 trong điều kiện vụ xuân 

năm 2021 tại Gia Lâm- Hà Nội từ đó góp phần xây dựng quy trình thâm 

canh 

tăng năng suất đậu tương ở Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm ảnh hưởng của thời điểm bón và liều lượng bột vỏ trứng 

đến sinh trưởng và năng suất của hai giống đậu tương ĐT26 và DT84 vụ 

xuân năm 2021 tại Gia Lâm- Hà Nội được bố trí theo phương pháp ô chính 

ô phụ (Split – plot) với 2 nhân tố. Nhân tố 1: Là 2 giống (ĐT26 và DT84), 

Nhân tố 2: Là liều lượng bột từ vỏ trứng (500 kg vôi thường/ha, 200 kg/ha 

bột vỏ trứng, 300 kg/ha bột vỏ trứng, 400 kg/ha bột vỏ trứng, 500 kg/ha bột 

vỏ trứng). 

Kết quả và kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu “Ảnh hưởng của liều lượng bột vỏ trứng đến 

sinh trưởng và năng suất của 2 giống đậu tương ĐT26, DT84 trong điều 

kiện 

vụ xuân năm 2021 tại Gia Lâm- Hà Nội” chúng tôi rút ra một số kết luận 

sau: 

Các công thức bón khác nhau không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm 

của hai giống đậu tương ĐT26 và DT84. Tuy nhiên ảnh hưởng đến thời 

gian sinh trưởng, ra hoa, ra quả và thời kỳ chín thu hoạch khác nhau ở hai 

giống. Giống ĐT26 cho thời gian sinh trưởng dài hơn giống DT84 khoảng 

3 ngày. Mặt khác, giống DT84 cho các yếu tố cấu thành năng suất, năng 

suất và một số chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lý đều có giá trị cao có ý nghĩax 

so với giống ĐT26 ở hầu hết các công thức bón. Các giá trị này tăng dần 

theo từng giai đoạn phát triển của cây đậu tương. 

Các chỉ tiêu sinh trưởng cũng ảnh hưởng bởi liều lượng bón khác 

nhau. Lượng bột vỏ trứng ở mức bón 300 kg/ha cho giá trị về chiều cao 

cây, số lá và số cành cấp 1 trên thân chính đạt giá trị cao. Trong khi đó 

khối lượng rễ và thân lá tươi và khô giữa mức bón 300 kg/ha bột vỏ trứng, 

500 kg/ha vôi thường và 400 kg/ha bột vỏ trứng đạt giá trị cao có ý nghĩa. 



Số lượng và khối lượng nốt sần đạt giá trị cao có ý nghĩa giữa mức bón 300 

kg/ha bột vỏ trứng. Bên cạnh đó diện tích lá và chỉ số diện tích lá giữa mức 

bón 300 kg/ha bột vỏ trứng với 500 kg/ha vôi thường ở giai đoạn quả mẩy 

cũng đạt giá trị cao có ý nghĩa. 

Chỉ số SPAD và hiệu suất huỳnh quang diệp lục thay đổi qua các giai 

đoạn theo dõi và đạt giá trị cao vào thời kỳ quả chắc. Có chỉ số diệp lục và 

hiệu suất huỳnh quang diệp lục cao nhất được quan sát ở công thức bón 300 

kg/ha bột vỏ trứng. 

Các yếu tố cấu thành năng suất như tổng quả/cây, tổng quả chắc/cây, 

khối lượng 1000 hạt, số quả có 1, 2, 3 hạt cao nhất có ý nghĩa được ghi 

nhận giữa mức bón 300 kg/ha bột vỏ trứng với mức bón 400 kg/ha bột vỏ 

trứng cho giá trị cao nhất ở số quả có 2 hạt. Năng suất cá thể, năng suất lý 

thuyết và năng suất thực thu đạt giá trị cao có ý nghĩa khi bón bột vỏ trứng 

ở mức 300 kg/ha. 

Vì vậy, bột vỏ trứng làm tăng các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao 

cây, số cành cấp 1, số lá, khối lượng tươi và khô của rễ, thân và lá, diện 

tích lá và chỉ số diện tích lá. Bên cạnh đó bột vỏ trứng còn làm tăng số 

lượng và khối lượng nốt sần, chỉ số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp 

lục. Đồng thời năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cũng được cải 

thiện khi được bón bột từ vỏ trứng. So sánh giữa các lượng bón bột vỏ 

trứng cho thấy lượng bón 300 kg/ha cho năng suất và các yếu tố cấu 

thànhxi 

năng suất đạt giá trị cao nhất và cao hơn có ý nghĩa so với công thức bón 

500 kg/ha vôi thường. 
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Ảnh hưởng của liều 

lượng lân bón đến 

sinh trưởng của 

giống mía trắng 

Cao Phong - Hòa 

Bình trong điều 

kiện lưu gốc và 

trồng mới tại Gia 

Lâm- Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thạo 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Mục đích 

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân bón đến sinh trưởng của giống 

mía trắng Cao Phong - Hòa Bình trong điều kiện lưu gốc và trồng mới từ 

đó góp phần làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình canh tác cho 

cây mía trắng Cao Phong Hòa Bình đạt năng suất và chất lượng cao. 

Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân bón đến sinh trưởng của giống 

mía trắng Cao Phong - Hòa Bình trong điều kiện lưu gốc và trồng mới được 

bố trí theo phương pháp ô lớn ô nhỏ (Split – plot) với nhân tố chính là 4 



mức lân bón (60; 80; 100; 120 kg P2O5/ha), nhân tố phụ là 2 loại mía (mía 

để gốc và mía trồng mới). Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 10 m2. 

  Kết quả và kết luận 

Liều lượng Lân bón làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều 

cao thân chính, số lá, đường kính thân, khả năng đẻ nhánh, khối lượng chất 

tươi, chất khô của giống mía trắng Cao Phong cũng như một số chỉ tiêu 

sinh lý như chỉ số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp lục. Và lượng bón 

thích hợp cho hai loại mía là trồng bằng hom và lưu gốc một năm là 120 kg 

P2O5/ha. So sánh giữa hai ruộng trồng lưu gốc một năm và trồng bằng hom 

cho thấy ruộng lưu gốc một năm có các chỉ tiêu sinh trưởng và chỉ tiêu sinh 

lý cao hơn ruộng trồng từ hom. 
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So sánh một số 

dòng, giống đậu 

tương triển vọng 

trong điều kiện vụ 

xuân năm 2021 tại 

Gia Lâm – Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Minh Hiếu 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Mục đích 

So sánh một số dòng, giống đậu tương triển vọng trong điều kiện vụ xuân 

năm 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội để từ đó đề xuất được dòng, giống có năng 

suất cao và ổn định để đưa vào sản xuất đại trà. 

Phương pháp nghiên cứu 

So sánh một số dòng, giống đậu tương triển vọng trong điều kiện vụ xuân 

năm 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội, được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn 

chỉnh (RCB), mỗi giống là một công thức, với ba lần nhắc lại. Giống đậu 

tương tham gia thí nghiệm ( 09 giống): ĐT26(Đ/C), ĐT35, AGS134, 

ĐT18975, ĐT14307, ĐVN11, TL10, D907, ĐH4xAGS129. Diện tích mỗi 

ô thí nghiệm là 7m2 . 

Kết quả và kết luận 

Đánh giá được một số chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lý của các dòng, giống 

đậu tương triển vọng trong điều kiện vụ xuân năm 2021 tại Gia Lâm – Hà 

Nội. 

Đánh giá được một số chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất của các 

dòng, giống đậu tương triển vọng trong điều kiện vụ xuân năm 2021 tại Gia 

Lâm – Hà Nội. 

Đánh giá được mức độ nhiễm sâu bệnh hại của các dòng, giống đậu tương 

triển vọng trong điều kiện vụ xuân năm 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội. 

296 Đại học 
Nghiên cứu ảnh 

hưởng của sự thiếu 

Trần Thị 

Hương 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Mục đích 

Thực hiện đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của hạn đến một số chỉ tiêu 



nước đến một số 

chỉ tiêu sinh 

trưởng, sinh lý của 

cây hương nhu 

trắng 

sinh trưởng và sinh lý của cây hương nhu trắng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu nước đến sinh trưởng và 

sinh lý của cây hương nhu trắng được bố trí theo kiểu 1 nhân tố trồng trong 

chậu 

theo phương pháp khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh tại khu nhà lưới của Khoa 

Nông 

học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mỗi công thức 15 chậu. 

Kết luận 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của hạn đến sinh trưởng của cây hương nhu 

trắng 

Ảnh hưởng của hạn đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây hương nhu 

trắng 

Gây hạn làm giảm các chỉ tiêu sinh trưởng như: chiều cao thân chính, 

đường kính thân, số lá, diện tích lá, chiều dài rễ, thể tích rễ, khả năng tích 

lũy 

chất tươi, khô của cây hương nhu trắng. 

Ảnh hưởng của hạn đến một số chỉ tiêu sinh lý của cây hương nhu trắng 

Gây hạn làm giảm một số chỉ tiêu sinh lý như chỉ số SPAD, hiệu suất 

huỳnh quang diệp lục so với công thức không gây hạn. Một số chỉ tiêu như 

độ 

thiếu hụt nước bão hòa, độ rò rỉ ion lại có xu hướng tăng cao hơn ở công 

thức 

gây hạn so với công thức tưới nước bình thường. 

Thí nghiệm gây hạn này, sau khi tưới lại có khả năng phục hồi 100% ở tất 

cả các công thức. 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của tần suất tưới nước đến sinh trưởng của cây 

hương nhu trắng 

Ảnh hưởng của tần suất tưới nước đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây 

hương nhu trắngxii 

Tần suất tưới nước càng ít thì các chỉ tiêu sinh trưởng như: chiều cao thân 

chính, đường kính thân, số lá, diện tích lá, chiều dài rễ, thể tích rễ, khả năng 

tích 



lũy chất tươi, khô của cây càng giảm. 

Tần suất tưới nước càng ít thì càng làm cho chỉ tiêu độ thiếu hụt nước 

bão hòa và độ rò rỉ ion càng tăng cao, hiệu suất huỳnh quang diệp lục càng 

giảm. Chỉ số SPAD giai đoạn đầu tăng cao sau đó giảm dần. 

Công thức tưới nước 8 ngày/lần, công thức tưới nước 10 ngày/lần cây 

bị chết không có khả năng phục hồi sau khi tưới trở lại. 

297 Đại học 

Ảnh hưởng của sự 

ngập úng đến sinh 

trưởng và sinh lý 

của cây hương nhu 

trắng 

Nguyễn 

Thanh 

Chương 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Mục đích 

Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian gây úng ảnh hưởng đến sính trưởng và 

sinh lý của cây hương nhu trắng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thời gian gây úng đến sinh trưởng 

và sing lý của cây hương nhu trắng ở gia đoạn cây sắp ra hoa. Bố trí thí 

nghiệm 1 nhân tố theo khối ngẫu nghiên tại khu nhà lưới của Khoa Nông 

Học- Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mỗi công thức 15 chậu. 

Kết luận 

Cây hương nhu là cây có khả năng chịu úng kém. Trong quá trình ngập 

úng, thời gian gây úng càng lâu thì ảnh hưởng cảng lớn tới khả năng sinh 

trưởng của cây, tỉ lệ chết càng cao. Ngập úng làm giảm khả năng phát triển 

chiều cao cây và đường kính thân cây hương nhu, ảnh hưởng tới tốc độ 

phát 

triện lá, số lá, diện tích lá, làm giảm khả năng quang hợp. Do quá trình gây 

úng hệ rễ của cây bị tổn thương về chiều dài, thể tích rễ làm giảm kích 

thước 

chiều dài rễ và thể tích rễ do đó khả năng hút nước và chất dinh dưỡng của 

cây giảm. 

Ngập úng ảnh hưởng đến khối lượng tươi và khối lượng khô của rễ, 

thân, lá cây hương nhu trắng. Khi bị gây úng khối lượng tươi và khối lượng 

khô 

của các công thức đều giảm so với cây đối chứng không gây úng. Sau giai 

đoạn 

gây úng cây hương nhu trắng được phục hồi lại, khối lượng tích luỹ sinh 

khối 

cây có xu hướng tăng lên tuy nhiên vẫn thấp hơn so vơi công thức không 



gây 

úng. Ngập úng còn làm giảm chỉ số SPAD, làm giảm hiệu suất huỳnh 

quang 

diệp lục cây hương nhu trắng so với cây đối chứng không gây úng và làm 

giảm độ thiếu hụt bão hoà nươc RWC. Bên cạnh đó ngập úng còn làm tăng 

độ rò rỉ ion trong cây hương nhu trắng. 

298 Đại học 

Ảnh hưởng của 

Photpho một số chỉ 

tiêu sinh lý và năng 

suất cây đậu xanh 

giống ĐX11 vụ 

xuân năm 2021 tại 

Gia Lâm – Hà Nội 

Phạm Thị 

Hồng 

ThS. Vũ Tiến 

Bình 

Nghiên cứu ảnh hưởng có photpho đến một số chỉ tiêu sinh lý và năng suất 

cây đậu xanh giống ĐX11 vụ hè năm 2021 tại Gia Lâm - Hà Nội nhằmtìm 

được mức bón phân hợp lí, nâng cao năng suất, chất lượng đậu xanh, hiệu 

quả kinh tế. Thí nghiệm được thực hiện vào vụ hè tại khu thí nghiệm đồng 

ruộng – khoa Nông Học – học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Thí nghiệm 1 

nhân tố bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 4 công thức lần lượt 

là 0kg P2O5 (CT đối chứng), 30kg P2O5, 90kg P2O5 và 120kg P2O5, mỗi 

công thức nhắc lại 3 lần,diện tích ô thí nghiệm là 5m2. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy các công thức có sử dụng photpho luôn cho các chỉ tiêu sinh 

trưởng, sinh lý và năng suất cao hơn công thức đối chứng ở mức có ý nghĩa 

thống kê. Cụ thể công thức 4 (120kg P2O5) cho chỉ tiêu sinh trưởng và chỉ 

tiêu sinh lý cao nhất: Chiều cao cây cuối cùng là 63,26 cm số lá cuối cùng 

là 8,5 lá trên cây, chỉ số SPAD ở 2 thời điểm lần lượt là 46,60 và 52,83 

,diện tích lá 2 thời điểm lần lượt là 10,02 dm2 và 13,02 dm2,số lượng nốt 

sần và khối lượng nốt sần ở 2 thời điểm bắt đầu ra hoa và quả chắc lần lượt 

là56,30 nốt/cây, nặng 0,63g/cây và 73,40 nốt/cây, nặng 0,88g/cây, khả 

năng tích lũy chất khô lần lượt là 9,16 g/cây và 16,67 g/cây. Về các chỉ tiêu 

yếu tố cấu thành năng suất công thức 4(120kg P2O5) cho số quả trên cây, 

số hạt trên quả là cao nhất lần lượt là 20,07 quả/cây,11,41 hạt/quả, công 

thức 3 (120kg P2O5) cho khối lượng 1000 hạt cao nhất là 64,13g. Công 

thức 3 (120kg P2O5) cho năng suất cá thể, thực thu và hiệu quả kinh tế là 

cao nhất, năng suất cá thể đạt 11,09 g/cây, năng suất thực thu đạt 20,02 

tạ/ha. 

299 Đại học 

Ảnh hưởng của 

Kali đến sinh 

trưởng phát triển và 

năng suất cây đậu 

Trần Hoàng 

Minh Đức 

ThS. Vũ Tiến 

Bình 

Nghiên cứu ảnh hưởng của kali đến sinh trưởng phát triển và năng suất cây 

đậu xanh ĐXVN7 vụ hè năm 2021 tại Gia Lâm- Hà Nội nhằm xác định ảnh 

hưởng của kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu xanh, cũng 

như biện pháp kĩ thuật sử dụng phân kali giúp nâng cao năng suất và chất 



xanh giống 

ĐXVN7 vụ xuân 

năm 2021 tại Gia 

Lâm – Hà Nội 

lượng đậu xanh. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ hè năm 2021 tại khu thí 

nghiệm đồng ruộng - Khoa Nông Học - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. 

Thí nghiệm 1 nhân tố được bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 

(RCB) với 4 công thức thí nghiệm (mỗi công thức nhắc lại 3 lần), diện tích 

mỗi ô công thức thí nghiệm là 5 m2 (5m x 1m). Thí nghiệm gồm 3 công 

thức bón kali lần lượt với mức bón 30 kg K2O; 60 kg K2O; 90 kg K2O 

được so sánh với công thức đối chứng (0 kg K2O). Kết quả nghiên cứu cho 

thấy các công thức có sử dụng kali luôn cho giá trị cao hơn ở mức có ý 

nghĩa thống kê so với công thức đối chứng. Cụ thể công thức 4 (90 kg 

K2O) cho các chỉ tiêu sinh trưởng là tốt nhất: chiều cao cây cuối cùng đạt 

63,35 cm; số lá đạt 8,53 lá/cây. Công thức 4 (90 kg K2O) cho hiệu quả về 

chỉ tiêu sinh lý qua 2 thời điểm (bắt đầu ra hoa và quả chắc) là tốt nhất: chỉ 

số SPAD ở 2 thời điểm bắt lần lượt là 44,17 và 50,10; diện tích lá của 2 

thời điểm lần lượt là 10,39 dm2/cây và 12,10 dm2/cây; số lượng nốt sần, 

khối lượng nốt sần của thời điểm bắt đầu ra hoa là 37,67 và 0,75 g của thời 

điểm quả chắc là 68,33 và 1,01 g; khả năng tích lũy chất khô ở 2 thời điểm 

lần lượt là 8,61 g/cây và 16,08 g/cây. Về các chỉ tiêu về năng suất công 

thức 4 cũng là cao nhất: số quả trên cây đạt 19,03 quả/cây; số hạt trên quả 

đạt 10,47 hạt; P1000 hạt đạt 60,37 g; năng suất cá thể đạt 11,36g; năng suất 

lý thuyết đạt 34,08 tạ/ha; năng suất thực thu đạt 20,11 tạ/ha. Tuy nhiên xét 

về hiệu quả kinh tế thì công thức 3 (60 kg K2O) lại cho hiệu quả cao nhất 

do tổng chi phí ít hơn công thức 4 (90 kg K2O). 

300 Đại học 

Ảnh hưởng của 

phân bón qua lá 

đến một số chỉ tiêu 

sinh lý và năng suất 

đậu xanh giống 

ĐXVN7 tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Phạm Thị 

Hải Yến 

ThS. Vũ Tiến 

Bình 

Thí nghiệm 1 nhân tố, bố trí thí nghiệm theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ 

(RCB), gồm 1 công thức đối chứng (Không phun thuốc) và 3 công thức 

phun phân bón lá các loại: phân NUTRIMIX, phân BOOM – RI, phân 

NIMAG XANH. Áp dụng các biện pháp và kỹ thuật chăm sóc giống nhau 

trên các ô thí nghiệm. Từ đó theo dõi, đánh giá và so sánh các chỉ tiêu sinh 

trưởng phát triển, sinh lý và năng suất…Kết quả thí nghiệm cho thấy: Phun 

phân bón lá đã làm tăng chiều cao cây, tăng số lá, tăng diện tích lá và chỉ số 

diện tích lá, khả năng tích lũy chất khô, số nốt sần hữu hiệu, hiệu suất 

quang hợp của cây đậu xanh giống ĐX11 so với công thức đối chứng. Phun 

phân bón lá còn làm tăng các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây 

đậu xanh giống ĐX11. Trong đó, phun phân bón lá NUTRIMIX cho các 



chỉ tiêu về sinh trưởng, sinh lý và năng suất là cao nhất, năng suất cá thể và 

năng suất thực thu lần lượt là 10,68 (g/cây) và 19,80 (tạ/ha). Ngoài ra, hiệu 

quả kinh tế khi sử dụng phân bón lá NUTRIMIX cũng là tốt nhất, cho lãi 

thuần cao nhất, đạt 25,590 (triệu đồng/ha). 

301 Đại học 

Ảnh hưởng của 

mặn đến một số chỉ 

tiêu sinh trưởng 

phát triển và sinh lý 

cây ngô (Zea mays 

L.) ở giai đoạn cây 

con tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Mai Minh 

Huyền 

ThS. Vũ Tiến 

Bình 

Thực hiện đề tài nhằm thông qua một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển và 

sinh lý để đánh giá ảnh hưởng của mặn và khả năng phục hồi của cây ngô 

trong điều kiện mặn. Xử lý mặn thời kì cây con đã làm giảm hầu hết các chỉ 

tiêu sinh trưởng phát triển và sinh lý của bốn giống ngô HUA601, ADI688, 

CP111, NK7328  như: Chiều cao cây, số lá trên cây, chỉ tiêu về diện tích lá, 

các chỉ tiêu về rễ, chỉ số SPAD, khả năng tích lũy chất khô, hiệu suất quang 

hợp thuần, ở cả giai đoạn úng và giai đoạn phục hồi. Khả năng chịu mặn 

cũng như phục hồi của giống ngô ADI688 là tốt nhất trong các giống ngô 

tham gia thí nghiệm như chiều cao cây cao nhất (118,2 cm/cây), số lá cao 

nhất (10 lá/cây), diện tích lá lớn nhất (2,0 m2 lá/cây), chỉ số SPAD cao nhất 

(37,0), khả năng tích lũy chất khô lớn nhất (29,57 g/m2lá/ngày đêm), các 

chỉ tiêu rễ lớn nhất, hàm lượng nước trong lá lớn nhất… Sau đó là giống 

CP111 và NK7328. Giống HUA601 là giống có khả năng chịu mặn kém 

nhất trong các giống tham gia thí nghiệm khi cho cho thấy các chỉ tiêu theo 

dõi đều thấp hơn so với các giống còn lại. 

302 Đại học 

Ảnh hưởng của vi 

sinh vật và salicylic 

đến sinh trưởng và 

phát triền của cây 

đậu xanh năm 2021 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

Phạm Thị 

Mai Anh 

TS. Phạm 

Tuấn Anh 

Ảnh hưởng của vi sinh vật và acid salicylic đến sinh trưởng của giống cũng 

bị ảnh hưởng rõ qua việc làm tăng chiều cao, khối lượng chất tươi và chất 

khô, diện tích lá, chỉ số diện tích lá, SPAD và hiệu suất quang hợp qua đó 

ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu 

xanh ĐXVN7 trong thí nghiệm. làm tăng các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lí, 

năng suất của giống đậu xanh ĐXVN7 

303 Đại học 

Ảnh hưởng của 

salicylic và vi sinh 

vật đến sinh trưởng 

và phát triển của 

cây đậu đen năm 

2021 tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Mai Hồng 

Nhung 

TS. Phạm 

Tuấn Anh 

Kết quả cho thấy salicylic và vi sinh vật làm tăng chiều cao cây, số lá, số 

cành, diện tích lá, chỉ số diện tích lá, hiệu suất quang hợp, khối lượng chất 

khô tích lũy và năng suất cây đậu đen. 



304 Đại học 

Ảnh hưởng của axit 

salicylic và vi sinh 

vật đến sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất của 

lạc đỏ vụ Xuân 

năm 2021 

Nguyễn Thị 

Phương 

Trinh 

TS. Phạm 

Tuấn Anh 

Khi xử lí SA và chế phẩm vi sinh vật có ảnh hưởng tốt đến các chỉ tiêu sinh 

trưởng, sinh lí của giống lạc đỏ. Làm tăng chiều cao thân chính, khả năng 

phân cành, số lá trên cây, diện tích lá, chỉ số diệp lục, tăng hiệu suất huỳnh 

quang, tăng số lượng và khối lượng nốt sần, tăng khả năng tích lũy chất 

khô. Làm tăng các yếu tố cấu thành năng suất và tăng khả năng chống chịu 

với sâu bệnh hại. 

305          

306 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và 

mức độ chống chịu 

sâu bệnh hại của 

một số giống lúa 

mới tại Văn 

Lâm,Hưng Yên, 

trong vụ Xuân năm 

2021 

Bế Lan Anh 
TS. Nguyễn 

Văn Phú 

đã hoàn thành đánh giá được đặc điểm nông sinh học và năng suất của các 

giống lúa mới từ đó chọn được 2 giống có khả năng chống chịu tốt, năng 

suất cao trên 62t/ha trong điều kiện vụ xuân tại Văn Lâm Hưng Yên 

307 Đại học 

Ảnh hưởng của 

salicilic đến giống 

đậu tương đen 

dt18975 

Chúng Văn 

Thanh 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

CT3 (xử lý 0,75mM SA) cho hiệu quả của salicylic tốt nhất đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất cây đậu tương đen 

308 Đại học 

Ảnh hưởng của liều 

lượng bột vỏ trứng 

đến sinh trưởng và 

năng suất đậu xanh 

(vigna radiate (l.) 

wilezek) trong điều 

kiện vụ xuân hè tại 

Gia Lâm - Hà Nội 

Vương Tiến 

Hưng 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

Ảnh hưởng của liều lượng bột từ vỏ trứng đến sinh trưởng và năng suất của 

2 giống đậu xanh DX 208, V123 năm 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội. Đánh giá 

ảnh hưởng của liều lượng bột vỏ trứng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 2 

giống đậu xanh DX 208, V123. Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bột vỏ 

trứng đến mức độ nhiễm một số loại sâu bệnh hại chính của 2 giống đậu 

xanh DX 208, V123. Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bột vỏ trứng đến 

năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 2 giống đậu xanh DX 208, 

V123.Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bột từ vỏ trứng đến sinh 

trưởng và năng suất của 2 giống đậu xanh DX 208, V123 năm 2021 tại Gia 

Lâm – Hà Nội.  Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ô chính ô phụ 

(Split plot) với 3 lần nhắc lại. Nhân tố 1 là liều lượng bột vỏ trứng là nhân 



tố chính được bố trí trong ô nhỏ. Nhân tố 2 là giống đậu xanh là nhân tố 

phụ được bố trí trong ô lớn. Diện tích 1 ô nhỏ là 10m2. Nhân tố 1 là liều 

lượng bột từ vỏ trứng bao gồm P1: Bón 500 kg/ha vôi bột thườngP2: Bón 0 

kg/ha bột vỏ trứngP3: Bón 100 kg/ha bột vỏ trứngP4: Bón 200 kg/ha bột vỏ 

trứng.P5: Bón 300 kg/ha bột vỏ trứng.P6: Bón 400 kg/ha bột vỏ trứng.Nhân 

tố 2 là giống đậu xanh bao gồm: G1: Giống DX 208 G2 : Giống V 123.Thí 

nghiệm được tiến hành trong vụ xuân hè 2021 tại khu thí nghiệm Khoa 

Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

  

309 Đại học 

Nghiên cứu sinh 

trưởng của đậu 

xanh trong điều 

kiện lạnh nhân tạo 

Nguyễn Minh 

Hiếu 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

Đã xác định được 6 dòng có khả năng phục hồi rất tốt là V123, D1, HL10, 

D5, D11 và T17813 với tất cả các cây đều phục hồi (đạt 100%); 3 dòng có 

tỷ lệ phục hồi thấp (có cây chết) là 3221, NTB02 và D8, với tỷ lệ phục hồi 

lần lượt là 83,33 %, 66,66% và 33,33%. Có thể sử dụng các dòng có tỷ lệ 

phục hồi cao, mức độ suy giảm khối lượng khô thấp để chọn tạo giống 

chống lạnh ở giai đoạn cây con. Trong đó dòng V123 có tỷ lệ phục hồi đạt 

100% và mức độ suy giảm chất khô thấp nhất 15,88 có khả năng chịu lạnh 

cao nhất 

310 Đại học 

Nghiên cứu kỹ 

thuật nhân giống 

cây chè hoa vàng, 

xạ đen bằng 

phương pháp giâm 

cành 

Nguyễn Công 

Đức 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

- Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bột vỏ trứng đến một số chỉ tiêu sinh 

trưởng 2 giống đậu xanh DX 208, V123. 

311 Đại học 

Ảnh hưởng của 

Axit Salicylic và 

chế phẩm vi sinh 

vật đến sinh 

trưởng, phát triển 

và năng suất của 

Lạc đỏ vụ xuân 

2021 

Phạm Thị 

Hồng Huệ 

TS. Phạm 

Tuấn Anh 

Mục đích 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của chế phẩm VSV và Axit Salicylic đến sinh 

trƣởng, phát triển và năng suất giống lạc đỏ trong điều kiện vụ Xuân năm 

2021 

từ đó góp phần xây dựng quy trình thâm canh tăng năng xuất lạc đỏ ở Việt 

Nam. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm ảnh hƣởng của chế phẩm VSV và Axit Salicylic đến sinh 

trƣởng ,phát triển và năng suất giống lạc đỏ vụ Xuân năm 2021 đƣợc bố trí 

theo 



khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD – Randomized Coplete Bock Design) 

với 

một nhân tố là so sánh giữa công thức không xử lý VSV và Axit Salicylic 

với 

công thức xử lý VSV và Axit Salicylic. 

CT1 : Đối chứng phun nƣớc ( không xử VSV Và SA ) 

CT2 : Xử lí salicylic 0.75mM 

CT3 : Xử lí VSV A3HY1 

CT4 : Xử lí VSV A4HY11 

CT5 : Xử lí VSV A3HY1 và SA 0,75mM 

CT6 : Xử lí VSV A4HY11 và SA 0,75mM 

Kết quả và kết luận 

Qua quá trình thực hiện và nghiên cứu đề tài: 

“Ảnh hưởng của chế phẩm Axit Salicylic và chế phẩm vi sinh vật đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của cây lạc đỏ vụ Xuân năm 2021", em rút 

ra 

đƣợc một số kết luận nhƣ sau: 

1.Các chỉ tiêu sinh trƣởng nhƣ chiều cao cây ảnh hƣởng bởi công thức 6 

(Xử lí VSV A4HY11 và SA 0,75mM ) khi xử lý với liều lƣợng phù hợp sẽ 

giúp 

cho cây lạc đỏ sinh trƣởng và phát triển tốt về chiều cao, công thức 4 (Xử 

lí 

VSV A4HY11) ảnh hƣởng đến lƣợng lá trên cây, công thức 6 (Xử lí VSV 

A4HY11 và SA 0,75mM ) ảnh hƣởng tới khả năng hình thành nốt sần, chỉ 

sốviii 

diện tích lá và khả năng tích lũy chất khô, công thức 6 (Xử lí VSV 

A4HY11 và 

SA 0.75mM ) làm tăng hiệu suất huỳnh quang và làm tăng chỉ số diệp lục 

SPAD và cho năng suất sao nhất. 

2. Khả năng chống chịu với sâu bệnh hại của cây lạc tăng đáng kể sau khi 

xử lí chế phẩm VSV và SA, cây sinh trƣởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao. 

312 Đại học 
Nghiên cứu ảnh 

hưởng của phân 

Nguyễn Văn 

Vượng 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

Mục đích nghiên cứu: 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi lượng Green-nutrient đến sinh trưởng, 



bón vi lượng 

Green-Nutrient đến 

sinh trưởng, phát 

triển và năng suất 

của đậu tương 

phát triển và năng suất của hai giống đậu tương DT18975 và DT14307 bón 

qua 

lá và bón qua gốc. Từ đó góp phần cho việc sử dụng phân vi lượng Green – 

Nutrient một cách hiệu quả trong sản xuất đậu tương. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo kiểu khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên (Randomized completely block design - RCBD) với 3 lần 

nhắc 

lại. Các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý, các yếu tố cấu thành năng suất và 

năng suất 

được xác định theo các phương pháp thông dụng. Số liệu được xử lý thống 

kê sử 

dụng phần mềm excel 2010, phân tích anova bằng phần mềm Irristat ver 

4.0. 

Kết quả chính và kết luận: 

Bón phân vi lượng Green-nutrient qua gốc đã có tác dụng tốt đến các chỉ 

tiêu 

sinh trưởng, phát triển và chỉ tiêu sinh lý của đậu tương 2 giống DT18975 

và 

DT14307 như: tăng chiều cao thân chính, tăng số lá, làm tăng khả năng 

hình 

thành nốt sần, diện tích lá, chỉ số diện tích lá, khả năng tích lũy chất khô, 

các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 2 giống DT18975 và 

DT14307. 

Trong đó, bón phân Green-nutrient 2 lần đã cho năng suất thực thu cao nhất 

ở 

giống DT18975 và DT14307 đạt lần lượt là 15,69 tạ/ha và 14,43 tạ/ha. 

Phun phân vi lượng Green-nutrient qua lá đã có tác dụng tốt đến các chỉ 

tiêu 

sinh trưởng, phát triển và chỉ tiêu sinh lý của đậu tương 2 giống DT18975 

và 

DT14307 như: tăng chiều cao thân chính, tăng số lá, làm tăng khả năng 



hình 

thành nốt sần, diện tích lá, chỉ số diện tích lá, khả năng tích lũy chất khô, 

các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 2 giống DT18975 và 

DT14307. 

Trong đó, phun phân Green-nutrient 2 lần đã cho năng suất thực thu cao 

nhất ở 

giống DT18975 và DT14307 đạt lần lượt là 13,98 tạ/ha và 12,78 tạ/ha. 

313 Đại học 
Nghiên cứu về đâụ 

xanh 

Dương Văn 

Nhã 

ThS.Vũ Tiến 

Biǹh 
 

314 Đại học 
Nghiên cứu cây 

đậu tương đen 

Vũ Thị Thu 

Trang 

TS. Phạm 

Tuấn Anh 

I investigated the influence of the effect of microorganisms and Salicylic 

Acid on black soybean germination under artificially salted conditions. The 

germination ratio and weight of black soybean were both dramatically 

lowered 

by salinity. After 24 hours, germination ratio of the salt treatment with 

different 

concentration was 36.08–61.00 percent. When treated with Salicylic, 

however, it 

improves black soybean resistance, germination capability, and ability to 

absorb 

water in saline environments. This ratio climbed to more than 70% when 

the 

Salicylic Acid treatment was used. The consortium of EM and SA showed 

lower 

germination results when treating seeds with SA separation. However, 

compared 

with the treatments using EM, the EM 3 treatment had the high and stable 

germination results, along with the use of 0.75mM SA concentration and 

EM 2, 

3 also showed an effective combination for Black soybean during 

germination 

under artificial saline conditions. 

Besides, the correlation of germination ratio between water and moisture 



content is also mentioned in this article. In general, most treatments show 

that 

the higher the humidity, the higher the germination ratio. 

In summary, we can preferentially use SA 0.75mM, NaCl 0.15M and EM 

2, 3 for further research for black soybean in the germination stage. 
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317 Đại học 

ĐÁNH GIÁ SINH 

TRƯỞNG, PHÁT 

TRIỂN CỦA MỘT 

SỐ GIỐNG HOA 

SAU IN VITRO 

Bùi Thế Huy 
TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Thí nghiệm được thực hiện ở nhà lưới Khoa Nông học - Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam từ tháng 11/2021-5/2022 

Phương pháp nghiên cứu: Thí nghiệm bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên, trồng 30 cây trên một khối. Theo dõi 15 cây trên một khối theo 

phương pháp đường chéo.  

Kết quả nghiên cứu:  

Hầu hết các giống khi được trồng đều sinh trưởng và phát triển đồng đều, 

cây khỏe mạnh và ít sâu, bệnh hại. Tuy nhiên về các chỉ tiêu như động thái 

lá, thời gian sinh trưởng, chiều cao, số lá...của chúng trên các cây thí 

nghiệm là khác nhau: 

- Các giống có tổng thời gian sinh trưởng trong khoảng 110-119 ngày. 

- Các giống có cấu trúc thân, lá thích nghi tốt với điều kiện ở Gia Lâm – Hà 

Nội như: chiều cao cây dao động từ 10 cm - 23,35 cm; Số lá biến động từ 

16,60 lá/cây - 21,80 lá/cây; Chiều dài lá biến động trong khoảng từ 8,23 cm 

- 16,79 cm; Chiều rộng lá biến động trong khoảng 3,68cm - 7,24 cm. Màu 

sắc lá chủ yếu là màu xanh và xanh thẫm, có răng cưa và lớp lông ở phần 

dưới lá. 

- Các giống nghiên cứu có thời gian ra hoa 49 đến 68 ngày, trong đó giống 

Pingpong đóng nụ sớm nhất (49 ngày), giống Tua-rua đóng nụ muộn nhất 

(68 ngày); Đường kính hoa biến động trong khoảng 4,29 – 16,78 cm; Độ 

bền hoa kéo dài trong khoảng từ 47 – 69 ngày, trong đó giống cúc Tua-rua 

có độ bền hoa cao nhất (69 ngày) và giống Pingpong có độ bền hoa ngắn 

nhất (47 ngày). 

- Các giống được trồng đều bị nhiễm với 4 loại sâu, bệnh hại là:Rệp, sâu 



xanh, bệnh đốm đen, bệnh héo sinh lý. Mức độ nhiễm bệnh Rệp là nặng 

nhất và bệnh héo sinh lý là nhẹ nhất. 

318 Đại học 

Nghiên cứu nhân 

giống In vitro cây 

Lan Kim tuyến 

(Anoectochilus 

setaceus Blume) tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Đinh Phương 

Thảo 

ThS. Phạm 

Thị Huyền 

Trang 

Nhân tố 1 là liều lượng bột từ vỏ trứng bao gồm P1: Bón 500 kg/ha vôi bột 

thườngP2: Bón 0 kg/ha bột vỏ trứngP3: Bón 100 kg/ha bột vỏ trứngP4: 

Bón 200 kg/ha bột vỏ trứng.P5: Bón 300 kg/ha bột vỏ trứng.P6: Bón 400 

kg/ha bột vỏ trứng 
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321 Đại học 

Effect of growth 

regulators and light 

conditions on the 

tissue culture of red 

turmeric (Curcuma 

longa L.) 

Ngô Minh 

Duy Bảo 

TS. Phạm 

Phú Long 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the effects of some growth regulators on in 

vitro propagation method of Curcuma longa L. and figures out the optimal 

medium for in vitro propagation. Experiment design was a complete 

randomized 

design, that was employed in all experiments with 3 times replication. After 

collecting the experimental results, the optimal composition of the tissue 

culture 

medium to achieve the best results of the Curcuma longa L. The results of 

in 

vitro propagation researching of turmeric showed that the most suitable 

primary 

materials for sampling are young shoot and shoot apical meristem with 

suitable 

time to decontaminate the samples is about 15- 20 minutes in HgCL2 0.1%. 

In 

vitro culture, after regeneration, shoots were inoculated on MS medium 

containing 6.5g/l agar, 30 g/l sucrose, 0.1 g/l activated carbon, 0.1 g/l 

inositol, 

supplemented with a combination of growth stimulants with the different 



concentrations were Cytokinin Benzylaminopurine (6-BAP), 2.4-D (2.4- 

Dicholorophenoxyacetic acid), Thidiazuron (TDZ) and Naphthlene acetic 

acid 

(α-NAA). Results were evaluated after 21-25 days of culture. The culture 

medium was adjusted to pH = 5.8 and autoclaved at 1 atm pressure and 

1210C 

temperature in 20 minutes. Choose healthy turmeric shoots with large and 

2-3 

cm height. Sample culture mode was performed with illumination intensity 

of 

3000 - 4000 lux, lighting time 8 - 10 hours, temperature 250C ± 20C. 

322 Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

sinh trưởng và đa 

dạng loài cây trong 

hệ thống cây xanh 

cảnh quan đường 

Lý Thánh Tông, 

Gia Lâm, Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

TS. Trần 

Bình Đà 

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ xuân hè 2021 tại khu thí nghiệm Khoa 

Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

323 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

của một số giống 

Huệ mưa thương 

mại năm 2021 tại 

Gia Lâm - Hà Nội 

Phạm Thị 

Mai Duyên 

ThS. Nguyễn 

Hữu Cường 

Thí nghiệm gồm 10 giống Huệ mưa, mỗi giống 10 cây được trồng trên 

cùng điều kiện đất đai, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ… Tiến hành chăm sóc 

thường xuyên và đồng đều giữa các giống, tưới nước sáng sớm và chiều tối 

khi thời tiết nắng nóng. Che chắn bằng lưới đen đối với tất cả các giống... 

Sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, làm cỏ, hạn chế thấp nhất khả 

năng sâu bệnh phá hoại. Sau 5 tháng theo dõi về các chỉ tiêu về sinh trưởng 

và phát triển của giống Huệ mưa thương mại cho thấy các giống Huệ mưa 

sinh trưởng, phát triển rất tốt, các chỉ tiêu về động thái lá phát triển đều. 

Qua 10 giống Huệ mưa thương mưa cho ta thấy GTM10 có chỉ tiêu về 

chiều dài lá, chiều rộng, đường kính hoa, chiều dài trục hoa lớn nhất so với 

các giống. Sâu bệnh hại trên các giống Huệ mưa chủ yếu là sâu xám và ốc 

sên. Khí hậu ẩm ướt tạo điều kiện cho ốc sên sinh trường nhiều từ đó đưa ra 

các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. 

324 Đại học 
Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 
Đỗ Thị Lệ 

ThS. Nguyễn 

Hữu Cường 

Thí nghiệm 

này đánh giá một số chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển của 8 giống Lan huệ. 



củatập đoàn Lan 

Huệ tại Gia Lâm-

Hà Nội 

Các giống Lan huệ ngoại có chiều dài ngồng dao động từ 10,8- 46,8 cm, 

cao nhất là 46,8 cm ở giống AF. Số ngồng/cây và số hoa/ngồng đạt cao 

nhất lần lượt là 2,5 ngồng và 6 hoa ở giống Ri và giống AD. Đường kính 

hoa đạt từ 10,6- 20,1 cm, trong đó giống có đường kính hoa lớn nhất là 

giống DC (20,1 cm). Giống có độ bền hoa cao nhất đạt 9,9 ngày là giống 

Mal và Ri. Màu sắc hoa đa dạng, bắt mắt, hoa có màu trắng như AF (màu 

trắng), Har (trắng viền hồng), AD (trắng viền cánh phớt hồng), hoa có màu 

đỏ như một số giống TQ (màu đỏ, đỏ cam), DC (đỏ cam), Mal (đỏ đậm gân 

sọc xanh nhạt), Suny (đỏ hồng gân sọc trắng), Ri (đỏ nâu gân sọc xanh 

nhạt). Đặc biệt trên giống Har và AD trên cánh hoa còn có các chấm màu 

phân bố ở các vị trí khác nhau tập trung nhiều ở gần mép cánh và rải rác 

vào bên trong cánh. Trong 8 giống có 5/8 giống hoa có hương thơm đều ở 

các giống Lan Huệ cánh kép như Har, Suny, AD, DC, AF. Trong các giống 

Lan huệ ngoài thì giống TQ là giống bị sâu, bệnh hại nặng nhất. 

325 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học của 

tập đoàn Cẩm cù 

vụ xuân hè năm 

2021 tại Gia Lâm- 

Hà Nội 

Vũ Thị 

Khuyên 

ThS. Nguyễn 

Hữu Cường 

Các giống Cẩm cù đều có dạng thân leo, thân có hóa gỗ, thân màu xám 

chiếm chủ yếu. Đường kính thân từ 0,32-0,88 cm. Chiều dài lóng thân từ 

4,6-11,2cm. Các giống Cẩm cù nghiên cứu đều có lá đơn, mọc đối, có hình 

dạng khá đa dạng, phiến lá hình trứng là chủ yếu (chiếm 9/15), dạng đầu lá 

nhọn là chiếm chủ yếu (chiếm 10/15), dạng gốc lá hình tròn là chiếm chủ 

yếu (chiếm 11/15). 13/15 giống có hệ gân lông chim, 2/15 giống có hệ gân 

chân vịt. Màu lá xanh đậm là chủ yếu. Chiều dài lá từ 6,6-11,2 cm, chiều 

rộng lá từ 2,2-6,4 cm, độ dày lá từ 0,11-0,32cm. Đa số có cuống lá màu 

xanh, dài từ 0,67-1,67cm. Dạng hoa đều là cụm xim tán, các giống có màu 

sắc hoa khác nhau và khá đa dạng . Màu sắc ở cuống hoa và màu sắc ở đài 

hoa là trùng nhau ở mỗi giống. Đường kính cụm hoa từ 4,6-5,7 cm. Có 6 

giống có mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ, bao gồm: bệnh xoăn lá, bệnh đốm 

nâu lá, côn trùng chích hút, bệnh thối nhũn lá, rệp vảy. 

326 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

của một số giống 

Huệ mưa lai năm 

2021 tại Gia Lâm- 

Hà Nội 

Đặng Quốc 

Tín 

ThS. Nguyễn 

Hữu Cường 

Thí nghiệm đánh giá một số chỉ 

tiêu về sinh trưởng, phát triển của 5 tổ hợp lai và 10 giống  thương mại Huệ 

mưa được trồng tại Gia Lâm – 

Hà Nội, nhằm xác định được một số tổ hợp lai triển vọng và một số giống 

thương mại có tiềm năng phát triển. Thí nghiệm được bố trí theo khối tuần 

tự không lặp lại , mỗi giống là một khối, mỗi khối trồng 10 cây. Kết quả 



nghiên cứu cho thấy các giống thương mại GTM1, GTM5, GTM8, GTM 9, 

GTM10 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên 

của Gia Lâm – Hà Nội. Các tổ hợp lai THL2, THL4 biểu hiện các tính 

trạng đặc trưng như màu sắc hoa nổi bật và độc lạ, kích thước và form hoa 

tiêu chuẩn, hương thơm tương đối... Đồng thời các tổ hợp lai này còn có 

một số ưu điểm như tốc độ tăng trưởng chiều cao cây, chiều dài lá, chiều 

rộng lá nhanh, mạnh. Đây là các tổ hợp lai triển vọng có thể thay thế cho 

một số giống Huệ mưa địa phương hiện đang bị thoái hóa và là nguồn vật 

liệu quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trong ngành 

hoa cây cảnh. 

327 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm thực vật và 

sinh trưởng của lan 

hải vệ nữ nguồn 

gốc tự nhiên 

(Paphiopedilum 

Hirutissium) vụ 

Xuân - Hè tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

Lê Phúc Diệu 

Thư 

TS. Trần 

Bình Đà 

Đề tài đƣợc thực hiện với mục đích đánh giá đƣợc đặc điểm sinh trƣởng 

của hoa lan hài Vệ Nữ từ đó tìm ra các biện pháp giúp rút ngắn thời gian 

sinh 

trƣởng sinh dƣỡng, giúp cây nhanh cho thu hoạch mà cả về chất lƣợng và 

số 

lƣợng hoa đều đƣợc đảm bảo, giá thành sản phẩm lại hợp lý. Kết quả đánh 

giá 

60 cây lan hài Vệ Nữ trong thí nghiệm trong vụ Xuân-Hè tại Gia Lâm-Hà 

Nội 

cho thấy các chỉ tiêu thân-lá-hoa đều phát triển ổn định vào mùa Xuân. Tuy 

nhiên, vào mùa Hè tại Gia Lâm-Hà Nội thời tiết nắng nóng khắc nghiệt 

khiến cây 

chậm phát triển, hoa nhanh tàn hơn so với ở điều kiện mát mẻ chúng 

thƣờng sống. 

Lan hài Vệ Nữ trong điều kiện vụ Xuân – Hè trồng tại Gia Lâm – Hà Nội 

có các đặc điểm tăng trƣởng, cụ thể là: 

1. Về kích thƣớc măng: Đƣờng kính thân măng đạt 1,148 cm, chiều cao 

măng đạt 17,99 cm, lá măng rộng 1,56 cm, độ dày lá đạt 0,042 cm, kích 

thƣớc 

mở cổ lá rộng 2,35 cm. 

2. Về chất lƣợng hoa: Mỗi cây chỉ có duy nhất 1 bông hoa, độ bền hoa 

chênh lệch không nhiều từ 26-30 ngày, màu sắc đẹp và cân đối. 

3. Về sâu, bệnh hại: Lan hài Vệ Nữ thƣờng ít gặp sâu bệnh hại trong điều 



kiện vụ Xuân-Hè tại Gia Lâm-Hà Nội. Chỉ có khoảng 14/60 cây thí nghiệm 

bị 

nhiễm sâu bệnh hại. Cụ thể, bệnh đốm lá chiếm 10% tổng số cây, bệnh thối 

nhũn chiếm 6,6% tổng số cây, bệnh khô lá chiểm 1,6% tổng số cây, Ốc Sên 

gây 

hại cho 3,3% tổng số cây và Sâu Róm gây hại cho 1,6% tổng số cây. 

328 Đại học 

Nghiên cứu đặc 

điểm thực vật và 

sinh trưởng của lan 

kiếm Hồng Hoàng 

nguồn gốc tự nhiên 

vụ Xuân-Hè tại Gia 

Lâm- Hà Nội 

Đinh Thị 

Thúy Diệu 

TS.Trần Bình 

Đà 
  

329           

330 Đại học 

nghiên cứu đặc 

điểm thực vật và 

sinh trưởng của lan 

kiếm tiên vũ nguồn 

gốc tự nhiên 

(Cymbidium 

Finlaysonianum) 

vụ xuân - hè tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

Đặng Xuân 

Thành 

TS. Trần 

Bình Đà 

Mục đích nghiên cứu: 

Đánh giá được đặc điểm thực vật và sinh trưởng của hoa lan Kiếm Tiên Vũ 

nguồn gốc tự nhiên từ đó làm tiefn đề cho các biện pháp kỹ thuật canh tác 

phù 

hợp với điều kiện Xuân - Hè tại Gia Lâm-Hà Nội. 

4. Phương pháp nghiên cứu : 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp trồng ngẫu nhien không nhắc lại. 

5. Kết quả nghiên cứu chính : 

Đánh giá được một số chỉ tiêu thân lá và hoa của giống hoa lan Kiếm Tiên 

Vũ nguồn gốc tự nhiên. 

6. Kết luận: 

Về giống lan kiếm Tiên Vũ khả năng ra măng khác cao và trải dài các 

tháng trong năm. Thân lá của cây con cũng phát triển cũng khá đồng đều. 

Mặt hoa thì giống lan Kiếm Tiên Vũ có mặt hoa khá đẹp, các cánh hoa 

khá dày và cân đối, màu sắc hoa không quá bắt mắt, hoa có hương thơm 

nhẹ 

331 Đại học 
Đặc điểm thực vật 

và sinh trưởng của 

Đặng Minh 

Hiệp 

TS. Trần 

Bình Đà 
  



lan kiếm Lô hội 

nguồn gốc tự nhiên 

(Cymbidium 

aloifolium) vụ 

Xuân - Hè tại Gia 

Lâm - Hà Nội 

332 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng, phát triển 

của một số giống 

dưa lê nhập nội tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Tú Uyên 

TS. Nguyễn 

Thị Hòa 

Thí nghiệm được tiến hành tại xã Đặng Xá , thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội vào vụ hè 2021, từ tháng 4/2021 đến 7/2021. Dưa được trồng 

theo quy trình riêng của nông trại, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ và các 

thuốc trừ sâu sinh học để đảm bảo đạt chất lượng quả cao nhất. Quá trình 

sinh trưởng và phát triển của dưa Makuwa được theo dõi trên 30 cây, đánh 

giá chất lượng quả trên 5 quả/lần đánh giá. Dưa Makuwa (TAKII) có thời 

gian sinh trưởng và phát triển trung bình từ 60-65 ngày. Trên cây có cả hoa 

lưỡng tính và hoa đực, bắt đầu nở từ 33 ngày sau gieo với tỷ lệ hoa lưỡng 

tính:hoa đực là 1:1 đến 1:3. Hoa lưỡng tính thường không tự thụ nên cần 

được thụ phấn bổ sung từ 2 hoa đực để đậu quả. Quả khi chín có trọng 

lượng trung bình là 0,63 kg, mùi thơm dịu, đầu quả có các vết rạn nhỏ, vỏ 

màu vàng tuyền, không còn sọc dọc thân quả, độ Brix dao động trong 

khoảng từ 9.82% đến 10.62%. Năng suất thương phẩm của dưa Makuwa là 

2,11 tạ/327 cây/165 m2 nhà lưới hay 12,8 tấn/ha, bằng 88% năng suất thực 

thu và 55% năng suất lý thuyết. Chênh lệch giữa năng suất thương phẩm 

với năng suất thực thu và lý thuyết chủ yếu do cây nhiễm bọ phấn, bọ trĩ, 

virus xoăn ngọn, virus khảm và nấm Phytophtora (gây nứt thân xì mủ), làm 

ảnh hưởng đến số lượng cây cho quả, năng suất và chất lượng quả.  

333 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của số lượng 

quả và vị trí để quả 

đến chất lượng quả 

Dưa lê Bạch ngọc 

nhập nội tại Gia 

Lâm, Hà Nội 

Nguyễn Đức 

Đáng 

TS. Nguyễn 

Thị Hòa 

Dưa lê Bạch ngọc là giống dưa khá được ưa chuộng với tiềm năng năng 

suất cao. Tuy nhiên năng suất và chất lượng quả dưa phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố. Vị trí để quả trên cây và số quả trên cây ảnh hưởng rất nhiều 

đến năng suất cũng như chất lượng quả dưa Bạch ngọc. Những quả ở vị trí 

nách lá thấp hơn thì hình dạng quả không cân đối bằng những quả ở vị trí 

cao hơn. Năng suất thì không quá chênh lệch nhau tuy nhiên độ Brix cũng 

như tỉ lệ phần ăn được của nhưng quả ở vị trí cao hơn lại nhiều hơn sơ với 

những quả ở vị trí nách lá thấp. Đối với cây để 1 quả và cây để 2 quả thì 

cây để 2 quả tuy thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch kéo dài hơn so với 



cây để 1 quả nhưng năng suất lại thấp hơn cây để 1 quả. Mẫu mã của cây 

để 2 quả cũng kém hơn so với cây để 1 quả. Tình hình sâu bệnh của những 

quả ở vị trí nách lá cao ít sâu bệnh hơn so với những quả ở vị trí thấp. Tóm 

lại với cây dưa Bạch ngọc thì việc để 1 quả và để quả ở vị trí nách lá cao 

khoảng 12, 13 sẽ ảnh hưởng tốt đến năng suất cũng như chất lượng quả 

dưa. 

334 Đại học 

Nghiên cứu nhân In 

vitro một số giống 

Cúc Đại Đóa vụ 

Xuân năm 2021 tại 

Gia Lâm-Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Xuân 

ThS. Phạm 

Thị Huyền 

Trang 

Nghiên cứu bước đầu xây dựng quy trình nhân nhanh, tạo cây hoàn chỉnh 

In vitro của hai giống Cúc Đại Đóa sọc lùn và vàng lùn. Nghiên cứu còn 

đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống ở giai đoạn ra ngôi. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, giống Cúc Đại Đóa sọc lùn nhân nhanh ở môi trường 

1/2 MS+0,5 mg/l BA+ 0,1 mg/l NAA là phù hợp nhất, với hệ số nhân chồi 

đạt 2,22 chồi/mẫu, chồi cao 2,3 cm sau 5 tuần nuôi cấy; chồi khỏe, xanh 

đậm. Trong khi, giống Cúc Đại Đóa vàng lùn phù hợp nhất khi nhân nhanh 

ở môi trường 1/2 MS+ 0,3 mg/l BA + 0,1mg/l NAA, với hệ số nhân chồi 

đạt 1,8 chồi/mẫu, chồi cao 2,29 cm sau 5 tuần nuôi cấy; chồi khỏe, có màu 

xanh đậm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, sử dụng NAA cho giai đoạn 

ra rễ của 2 giống Cúc Đại Đóa tốt hơn than hoạt tính. Môi trường ra rễ 1/2 

MS+0,1 mg/l NAA cho 4,31 rễ/chồi, rễ dài 2,01cm (giống Cúc Đại Đóa sọc 

lùn), còn giống Cúc Đại Đóa vàng lùn cho 11,82 rễ/chồi, rễ dài 1,89cm. 

Cây con của cả 2 giống Cúc Đại Đóa sọc lùn và vàng lùn nuôi cấy trong 

môi trường ra rễ 1/2MS+0,1mg/l NAA cho chất lượng tốt hơn ở môi trường 

bổ sung than hoạt tính khi trồng trên giá thể ở giai đoạn ra ngôi. 

335 Đại học 

Nghiên cứu nhân In 

vitro một số giống 

Cúc Pingpong vụ 

Xuân năm 2021 tại 

Gia Lâm- Hà Nội 

Vũ Linh 

Hương 

ThS. Phạm 

Thị Huyền 

Trang 

Nghiên cứu này góp phần xây dựng được quy trình nhân giống cây Cúc 

Pingpong (trắng, tím, vàng) bằng phương pháp In vitro, tìm được môi 

trường tối ưu cho 3 giống Cúc Pingpong (trắng, vàng, tím) từ giai đoạn 

nhân nhanh đến giai đoạn ra rễ và thích nghi cây ngoài vườn ươm. Môi 

trường ½ MS có bổ sung 0.5mg/l BAP + 0.3 mg/l NAA (CT4) cho hiệu quả 

nhân nhanh chồi giống Cúc Pinpong trắng tốt nhất, chồi khỏe, xanh 

đậm.Môi trường ½ MS có bổ sung 0.5mg/l BAP + 0.1 mg/l NAA (CT2) 

cho hiệu quả nhân nhanh chồi giống Cúc Pinpong vàng và tím tốt nhất, 

chồi vàng khỏe, xanh đậm. Cả ba giống Cúc Pingpong trắng, tím, vàng đều 

thích hợp nhất môi trường ra rễ 1/2MS+ 0,1mg/l NAA (CT2). Các giống 

Cúc pingpong trắng, tím, vàng đều sinh trưởng phát triển tốt trong điều 



kiện In vitro với tỉ lệ sống 100% từ môi trường có bổ sung 0,1mg/l NAA sẽ 

tiếp tục tăng trưởng tốt trong điều kiện ex vitro. 

336 Đại học 

Nghiên cứu nhân 

giống in vitro một 

số giống Dạ yến 

thảo rủ 

Ngô Thị 

Phương Loan 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Đề tài này được tiến hành nhằm nghiên cứu nhân giống in vitro một số 

giống dạ yến thảo rủ (giống S, ĐL2, ĐL5), tìm ra được môi trường tối ưu 

nhân giống một số giống dạ yến thảo rủ từ giai đoạn nhân nhanh đến giai 

đoạn ra rễ trong phòng thí nghiệm và ra ngôi cây con ngoài vườn ươm. 

337 Đại học 

Nghiên cứu nhân 

giống in vitro một 

số giống đồng tiền 

lùn 

Nguyễn Văn 

Chính 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Đề tài này được tiến hành nhằm nghiên cứu khả năng nhân nhanh, ra rễ và 

sinh trưởng trên ba giống hoa đồng tiền lùn C, T và Đ-X. Thí nghiệm được 

bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn. Giai đoạn nhân nhanh có sử dụng môi trường 

1/2MS + 30 g/l sucrose + 6,5 g/l agar bổ sung thêm các hàm lượng chất 

điều tiết sinh trưởng như BAP và BAP +NAA, giai đoạn ra rễ sử dụng môi 

trường 1/2MS + 30 g/l sucrose + 6,5 g/l agar có bổ sung các hàm lượng 

NAA, giai đoạn sau invitro đánh giá khả năng sinh trưởng của ba giống 

đồng tiền trên vườn ươm. 

338 Đại học 

Nghiên cứu nhân 

giống in vitro một 

số giống đồng tiền 

cao 

Đỗ Thị Thủy 
TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Xây dựng quy trình tối ưu nhân giống một số 

giống đồng tiền cao từ giai đoạn nhân nhanh tới giai đoạn ra rễ trong phòng 

nuôi cấy mô và ra cây ngoài vườn ươm. 

339 Đại học 

Nghiên cứu nhân in 

vitro một số giống 

Dạ yến thảo hoa 

kép 

Vũ Thị Thu 

Trang 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Trong đề tài “Nghiên cứu nhân in vitro một số giống Dạ yến thảo kép” này, 

các chất điều tiết sinh trưởng gồm BAP, αNAA cùng một số chất khác như 

nước dừa, đường được sử dụng độc lập với nồng độ hay liều lượng khác 

nhau nhằm tìm ra công thức thích hợp để làm cơ sở cho quá trình nhân 

giống và sản xuất của 3 giống Dạ yến thảo kép màu đen, hồng và màu hồng 

viền trắng. 

340 Đại học 

Đánh giá sinh 

trưởng phát triển và 

năng suất các mẫu 

giông đậu xanh 

trong vụ xuân 2021 

tại Gia Lâm-Hà 

Nội 

Phạm Tuấn 

Cương 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Đề tài: “Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất các mẫu giống Đậu 

xanh trong vụ Xuân 2021 tại Gia Lâm – Hà Nội” được thực hiện với mục 

đích xác định được 1-2 mẫu giống Đậu xanh sinh trưởng, phát triển tốt cho 

năng suất cao có khả năng kháng lại các loại sâu bệnh hại để phục vụ cho 

nghiên cứu chọn tạo giống và sản xuất. 

341 Đại học 
Ảnh hưởng của 

điều kiện ánh sáng 

Hoàng Văn 

Dục 

TS. Phạm 

Phú Long 

Chi Anoectochilus thuộc họ Lan là loài vừa có hoa đẹp làm cảnh vừa có tác 

dụng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam, trong tự nhiên 



và các chất điều tiết 

sinh trưởng đến sự 

nhân nhanh của 

giống lan Kim 

tuyến(Anoectochilu

s setaceus Blume) 

từ thân cây ngoài 

tự nhiên 

Lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) chỉ còn mọc rải rác ở một 

vài nơi ở độ cao 300 – 1800 m do bị khai thác quá mức. Biện pháp nhân 

giống phù hợp và hiệu quả để bảo tồn, phát triển nguồn gene cây thuốc quý 

này là nuôi cấy mô (Sách đỏ Việt Nam, Bộ KH&CN). Trong nghiên cứu, 

Lan Kim tuyến đã được nhân giống thành công sử dụng vật liệu ban đầu là 

mẫu đốt thân thông qua cảm ứng tạo PLB (Protocorm like bodies) (Trần 

Thị Hồng Thuý, 2015). Vật liệu sau khi khử trùng 10 phút bằng dung dịch 

HgCl2 0,1% được nuôi cấy trên môi trường MS + 0,1 g/l Inositol + 30 g/l 

Đường + 7 g/l Agar tương ứng với mỗi công thức thí nghiệm có bổ sung 

chất điều hòa sinh trưởng 6-BA (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2; 2,5 ppm/l) kết hợp 

NAA (0 và 0,5 ppm/l) ở điều kiện nuôi cấy in vitro. Qua các giai đoạn, thấy 

rằng môi trường nuôi cấy thích hợp nhất trong các tổ hợp cho nhân giống in 

vitro Lan Kim tuyến là khi sử dụng 6-BA nồng độ 1,0 và 1,5 ppm/l kết hợp 

NAA nồng độ 0,5 ppm/l. Và đầu tiên là tạo sần cần được nuôi cấy trong 

điều kiện tối để đạt tỉ lệ cao nhất có thể. 

Từ khóa: Anoectochilus setaceus Blume, nhân giống nuôi cấy mô, 6-BA, 

NAA, môi trường MS, cảm ứng PLB (Protocorm like bodies) 

342 Đại học 

Ảnh hưởng của các 

chất điều tiết sinh 

trưởng và điều kiện 

ánh sáng trong việc 

tạo callus của Lan 

Thạch Hộc 

(Dendrobium 

officinale) từ thân 

cây và nhân nhanh 

giống Lan Thạch 

Hộc trong điều 

kiện phòng thí 

nghiệm 

Ngô Vân 

Long 

TS. Phạm 

Phú Long 

Đánh giá được ảnh hưởng của yếu tố ánh sáng và các chất điều tiết sinh 

trưởng NAA và 6BA đến sự sinh trưởng và phát triển của Lan Thạch Hộc  

(Dendrobium officinale) thông qua phương pháp nhân giống nuôi cấy mô 

thực vật. Từ đó có thể đạt được kết quả nhân giống hiệu quả hơn, nhằm góp 

phần bảo về loài Lan dược liệu quý hiếm của Việt Nam tránh khỏi nguy cơ 

bị tuyệt chủng. 

343 Đại học 

Nhân nhanh giống 

hoa đồng tiền vàng 

(Gerbega jamesoni) 

Bùi Phương 

Thùy 

TS. Phạm 

Phú Long 

Sau các kết quả thí nghiệm đã xác định được thành phần môi trường tối ưu 

nhất 

trong nuôi cấy mô đồng tiền vàng.Môi trường thích hợp để tạo callus là môi 



bằng phương pháp 

nuôi cấy mô tế bào 

thực 

trường ½ 

MS +30g/l đường sucrose+6g/l ag a+0,1g/l Inositol+0.5ppm/l 

NAA+1.5BA, pH=5,7 môi 

trường này tạo cảm ứng tạo callus. 

Thời gian khử thích hợp nhất cho Đồng Tiền Vàng (Gerbega jamesoni) là 

10 phút 

Công thức thích hợp nhất cho giai đoạn nhân nhanh với khối lượng callus 

lớn nhất 

là 0,67±0,6ab là công thức ½ MS +30g/l đường sucrose+6g/l ag a+0,1g/l 

Inositol+0.5ppm/l NAA+2.0BA, pH=5,7 

Công thức thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển chồi là công thức ½ 

MS +30g/ 

l đường sucrose+6g/l ag a+0,1g/l Inositol+0.5ppm/l NAA+1.5BA, pH=5,7 

Công thức thuận lợi cho sự phát triển lá là ½ MS +30g/l đường 

sucrose+6g/l ag 

a+0,1g/l Inositol+0.5ppm/l NAA+0.5BA, pH=5,7 

Công thức tối ưu nhất trong giai đoạn ra rễ của qua trình nuôi cấy trong giai 

đoạn 

ra rễ của nuôi cấy mô tế bào là công thức MS +30g/l đường sucrose+6g/l 

ag a+0,1g/l 

Inositol+0.5ppm/l NAA+1.5BA, pH=5,7+0.3ppm/l α-NAA+0.1gam AC 

(Than) 

344 Đại học 

Nhân nhanh giống 

cúc hoa vàng 

(Chrysanthemum 

indicum) bằng 

phương pháp nuôi 

cấy mô tế bào thực 

vật 

Bùi Thị 

Thanh Thanh 

TS. Phạm 

Phú Long 

Cây cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum) là một cây dược liệu có nhiều 

công dụng như: tán phong thấp, thanh nhiệt, giải độc, làm sáng mắt. Hoa 

được 

dùng chữa các chứng cảm lạnh, sốt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, đau mắt 

đỏ, 

chảy nhiều nước mắt, mờ mắt, huyết áp cao, đinh độc, mụn nhọt sưng đau. 

Ngoài 

ra còn có tác dụng về nội tiết giúp trẻ lâu, còn dùng để ướp chè hay ngâm 

rượu 

uống, dùng ngoài rửa đắp mụn nhọt. Hiện nay đã có nhiều công trình 

nghiên cứu 



về tác dụng dược lý của loài cây này, tuy nhiên các công trình nghiên cứu 

nhân 

giống in vitro vẫn còn hạn chế. Công trình nghiên cứu này có kết quả như 

sau: 

Vật liệu ban đầu phù hợp nhất để vào mẫu là lá, đỉnh sinh trưởng, cuống lá. 

Thời gian khử mẫu thích hợp là 10 phút. 

Môi trường ½ MS + 0.1g inositol + 30g đường + 1,0 ppm 6 – BA + 0,5 

ppm α – NAA + 6,5g agar là môi trường tạo callus tối ưu nhất 

. ½ MS + 0.1g inositol + 30g đường + 0,5 ppm 6 – BA + 0,5 ppm α – NAA 

+ 6,5g agar là môi trường tốt nhất cho sự phát triển của chồi với hệ số nhân 

là 

2,47 ± 0,24 lần 

Đối với sự phát triển của cây Cúc hoa vàng thì môi trường ½ MS + 0.1g 

inositol + 30g đường + 6,5g agar + 1,0 ppm BA + 0,5 ppm α - NAA là môi 

trường 

tối ưu cho cây phát triển trước khi tiến hành giai đoạn ra rễ 

Ở giai đoạn ra rễ môi trường thuận lợi cho sự phát triển của rễ là môi 

trường 

MS + 0,1 g/l inositol + 30 g/l đường + 6,5 g/l agar + 0,1 g/ AC + 0,1 ppm 

BA + 

0,3 ppm α – NAA 

345 Đại học 

Đánh giá ảnh 

hưởng của phân 

bón đến sinh 

trưởng, phát triển 

của cây đồng tiền 

sau nuôi cấy mô 

Singthong 

Samone . 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Thí nghiệm này đánh giá một số chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển của 22 

giống Huệ mưa triển vọng được trồng tại Gia Lâm-Hà Nội năm 2021. Thí 

nghiệm được bố trí theo khối tuần tự không lặp lại, mỗi giống là một khối, 

mỗi khối trồng 30 cây. Chiều cao cây của các giống Huệ mưa từ 25,80cm 

đến 40,34cm cao nhất là giống G6, thấp nhất là giống G7. Chiều rộng lá từ 

3,5cm đến 8,5cm với lá có chiều rộng lớn nhất là G19 và chiều rộng bé 

nhất là G16. Độ dày lá từ 0,6cm đến 2,1cm với lá có độ dày lớn nhất là 

giống G22 và lá có chiều dày bé nhất là G20. Góc lá của cây nằm trong 

khoảng 25- 63 độ, giống có góc lá lớn nhất là giống G12 và giống có góc lá 

bé nhất là G22. Số lá trên cây từ 4 đến 9 lá với giống có số lá lớn nhất là 

G18 và giống có số lá trên cây bé nhất là các giống G6, G7, G16. Khả năng 

đẻ nhánh từ 1,4 đến 17,0 con/củ mẹ. Giống có khả năng đẻ nhánh lớn nhất 



là giống G21 và giống có khả năng đẻ nhánh yếu nhất là giống G13 với số 

cây con trung bình chỉ 1,4 cây con 

346 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

sinh trưởng, phát 

triển của một số 

giống Lan huệ 

ngoại vụ Xuân- Hè 

năm 2021 tại Gia 

Lâm- Hà Nội 

Khammany 

Luangkhamp

heng . 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

Thí nghiệm này đánh giá một số chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển của 8 

giống Lan huệ ngoại đều sinh trưởng, phát triển tốt trong vụ Xuân- Hè năm 

2021 ở Gia Lâm – Hà Nội. 

347 Đại học 

Đánh giá sự sinh 

trưởng, phát triển 

của một số giống 

hoa hồng nhập 

ngoại vụ xuân-hè 

năm 2021 tại Văn 

Giang, Hưng Yên 

Phan Thị Tú 

Loan 

ThS. Nguyễn 

Hữu Cường 

Các giống Hoa Hồng khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến sinh trưởng 

và phát triển của cây.Trong giai đoạn phát triển thân lá tất cả các giống 

được theo dõi thì các giống đều phát triển thuận lợi trong điều kiện khí hậu 

nước ta,tuy nhiên do đặc điểm di truyền giống khác nhau nên dẫn đến sự 

phát triển không đồng đều giữa các giống .Trong đó cây Princess 

Alexandra of Kent sinh trưởng mạnh nhất, sau đó đến Red Eden cây sinh 

trưởng nhanh, Cổ Thơm và Jubilee Celebration cây sinh trưởng chậm hơn. 

Trong giai đoạn phát triển nụ và hoa ta thấy tất cả các giống Hoa Hồng 

ngoại được theo dõi đều xuất hiện nụ và ra hoa. Mặc dù nhiệt độ của vụ 

trồng Xuân Hè khá cao gây ảnh hưởng tới một số đặc tính của hoa như màu 

nhạt hơn, hoa nhanh nở và nhanh tàn, kích thước hoa nhỏ hơn. Sâu bệnh 

hại có ảnh hưởng đến cây Hoa Hồng nhưng không đáng kể. Giá trị thương 

phẩm của các giống Hoa Hồng ngoại được theo dõi trong bài đều khá cao 

đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng hoa. 

348 Đại học 

Ảnh hưởng của giá 

thể đến sinh 

trưởng, phát triển 

của một số giống 

cúc sau nuôi cấy 

mô tại Gia Lâm - 

Hà Nội 

Khuất Quang 

Nam 

ThS. Nguyễn 

Hữu Cường 

Các giống Cúc đều sinh trưởng và phát triển tốt, cây khỏe mạnh, ít bị sâu 

bệnh hại. Tuy nhiên về các chỉ tiêu tốc độ ra lá, chiều cao, sự biến đổi kích 

thước lá, độ bền hoa… trên các công thức là khác nhau. Chiều cao trung 

bình lớn nhất là 37,9cm của giống Cổ sơn la, tốc độ ra lá của các giống 

trung bình từ 3-4 lá/ tuần, chiểu dài và chiều rộng lá lớn nhất là 12,97cm và 

6,51cm của giống Cúc Cổ sơn la. Giống Cúc Đại đóa tím có đường kính 

hoa lớn nhất và độ bền hoa cao nhất với đường kính hoa là 7,4cm và độ bền 

hoa là 38 ngày. Với điều kiện ngoại cảnh ở Gia Lâm Hà Nội trong vụ xuân 

hè năm 2022 giống Cúc Đại đóa đồng và Cổ sơn la không ra hoa. Giống 

Cúc Cổ sơn la là giống kháng được sâu bệnh tốt nhất. Giống bị rệp nặng 



nhất là giống Pingpong xanh, giống bị bệnh gỉ sắt và héo xanh vi khuẩn là 

giống Đại đóa tím. 

349 Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

sinh trưởng và đa 

dạng loài cây trong 

hệ thống cây xanh 

cảnh quan tại Khu 

NGọc Trai 

Vinhome 

Oceanpark, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Phạm Thanh 

Phong 

TS. Trần 

Bình Đà 

Mục đích của đề tài: Xác định hiện trạng và quy mô các loại hình cây xanh 

cảnh quan đô thị. Điều tra, đánh giá sinh trưởng của các loài cây xanh tầng 

cây 

cao, tầng bụi và tầng thảm. Đánh giá đa dạng loài cây xanh cảnh quan. 

Phương pháp nghiên cứu: 

+ Kế thừa các tài liệu: 

+ Điều tra hiê 

̣ 

n tra 

ng: Th ̣ ành phần loài, tên khoa hoc, tên h ̣ o,̣… 

+ Đo các chi ̉tiêu sinh trưở ng : Chiều cao, đườ ng kińh thân, tán cây, 

khoảng 

cách cây vớ i cây, khoảng cách cây vớ i công triǹh kiến trúc, số lương cây, 

di ̣ ên ̣

tich tr ́ ồng. 

+ Phương pháp đo đếm 2 lần (lần 1: tháng 1 năm 2021; lần 2: tháng 6 năm 

2021) 

+ Phương pháp tổng hơp v ̣ à phân tich s ́ ố liêu. ̣ 

Kết quả nghiên cứu: 

Khu phố Ngọc Trai có thiết kế hiện đại, mang khuynh hướng của một 

khu phố nghỉ dưỡng với các dải cây xanh cảnh quan rộng. Thành phần và 

số lượng 

loài trong hệ thống cây xanh tại khu Ngọc Trai được phân thành 5 nhóm 

chính: cây cổ 

thụ, cây bóng mát, cây bụi, cây trồng viền hàng rào và thảm cỏ. Cây xanh 

tầng cao có 

6 họ thực vật với 18 loài khác nhau, trong đó đa số là các loài có đường 

kính từ 10 – 

30 cm (D1.3= 10-30 cm). Cây bụi có 9 loài thuộc 8 họ. Các loài cây leo và 

ngoại 

tầng có 3 loài thuộc 3 họ. Khu phố Ngọc Trai được duy trì màu xanh gần 



như 

quanh năm bởi có ít loài cây rụng lá. Cây xanh ở đây phần đa đang trong 

quá trình 

phát triển tạo tán. Qua hai lần đo, cách nhau 4 tháng, các chỉ tiêu sinh 

trưởng 

không có sự chênh lệch quá lớn. Tình hình sâu bệnh ở mức ít gây hại 
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NGHIÊN CỨU 

ẢNH HƯỞNG 

CỦA THỜI VỤ 

TRỒNG, MẬT ĐỘ 

TRỒNG VÀ CÁC 

MỨC PHÂN BÓN 

KHÁC NHAU 

ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN SINH 

TRƯỞNG VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA CÂY 

HOÀNG SIN CÔ ( 

SMALLANTHUS 

SONCHIFOLIUS ) 

TẠI HUYỆN TAM 

ĐƯỜNG TỈNH 

LAI CHÂU 

Nguyễn Tiến 

Hoàng 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

Cây Sâm khoai (Yacon) (Smallanthus sonchifolius) cây nhiệt đới lâu năm, 

cho đến 37% FOS ( chất sơ hòa tan), là cây đa tác dụng, hiện nay nhằm 

đánh giá ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng cây sâm dất trong các giai 

đoạn. Và đánh giá ảnh hưởng mật độ, phân bón đến khả năng sinh trưởng 

và phát triển, đặc điểm thực vật học và khả năng thích ứng của cây Sâm 

khoai trồng tại Lai Châu. Do đó, thí nghiệm đánh giá sự sinh trưởng bằng 

các công thức với khoảng cách khác nhau cho thấy ảnh hưởng không rõ rệt 

chiều cao, số lá, đường kính lá của cây. Các công thức thời có sự đột biến 

cao nhất là vào tháng 3. Cùng với đó thí nghiệm xác định mật độ trồng sâm 

khoai được bố trí 4 công thức với 360 củ giống tại thị trấn Tam Đường, tỉnh 

Lai Châu. Thí nghiệm bố trí kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (RCB) với 3 lần 

nhắc lại. Cây sinh trưởng ở vườn đồi sản xuất sinh trưởng phát triển tốt. 

Chiều cao của cây đậu sâm khoai tăng dần từ lúc trồng. Tuy nhiên, chênh 

lệch chiều cao cây giữa các mật độ trồng không theo qui luật rõ rệt. Sâm 

khoai là cây trồng lâu năm, lần đầu được trồng tại Lai Châu. Thí nghiệm 

xác định mật độ bước đầu cho thấy cây sâm khoai cho sinh trưởng phát 

triển tốt nhất ở công thức 2, khoảng cách 80cm x 80cm. Tuy nhiên, vẫn cần 

theo dõi thêm để xác định chính xác mật độ nào là tối ưu và phù hợp nhất. 
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SO SÁNH MỘT 

SỐ TỔ HỢP LÚA 

LAI HAI DÒNG 

MỚI TRONG VỤ 

XUÂN 2022 TẠI 

GIA LÂM, HÀ 

NỘI 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

Mục đích:  

 Đánh giá đặc điểm hình thái, sinh trưởng và phát triển, khả năng chống 

chịu sâu bệnh và năng suất, chất lượng của một số tổ hợp lúa lai hai dòng 

mới trong vụ Xuân 2022 tại Gia Lâm, Hà Nội. Từ đó chọn ra 5 – 10 tổ hợp 

lúa lai triển vọng. 

 Phương pháp nghiên cứu:  

 Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân năm 2022 tại Khu thí nghiệm 

đồng ruộng - Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng - Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 



 Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên RCB với 3 lần nhắc lại, 

diện tích mỗi công thức là 15m2. Mỗi công thức thí nghiệm cấy 15 hàng, 

mật độ cấy 40 khóm/m2, cấy 1 dảnh/khóm. 

 Kết quả chính và kết luận:  

 Qua nghiên cứu, khảo sát và đánh giá đã xác định được đặc điểm sinh 

trưởng phát triển, đặc điểm hình thái, đặc điểm nông sinh học, năng suất và 

mức độ nhiễm sâu bệnh của 11 tổ hợp lúa lai hai dòng mới trong vụ Xuân 

2022. 

 Qua đánh giá tổng hợp về năng suất và chất lượng đã chọn ra được 5 tổ 

hợp lúa lai triển vọng trong vụ Xuân 2022 tại Gia Lâm, Hà Nội là: SS6, 

SS10, SS19, SS20, SS21. 
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NGHIÊN CỨU 

NUÔI TRỒNG 

NẤM ĐÔNG 

TRÙNG HẠ 

THẢO (Cordyceps 

militaris) TRÊN 

GIÁ THỂ THỔNG 

HỢP VÀ NHỘNG 

TẰM 

Trần Đức 

Huy 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

Nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris là loại nấm dược liệu quý, có 

giá trị kinh tế rất cao nên bị khai thác quá mức dẫn đến khan hiếm ngoài tự 

nhiên. Nuôi trồng nấm C. militaris trên giá thể tổng hợp và nhộng tằm 

trong điều kiện nhân tạo đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, nuôi cấy nấm C. militaris trên môi trường tổng hợp gồm 30g 

Gạo lứt/bình + 4% bột nhộng khô + 50 ml dịch khoáng (100 ml/l nước dừa 

+ 200 g/l Khoai tây + 1 g/l vitamin B1 + 0,5 g/l MgSO4.7H2O + 0,25 g/l 

KH2PO4) cho số lượng quả thể cao (trung bình 55 quả thể/bình), hệ sợi 

phát triển nhanh (ăn kín bề mặt môi trường sau 7 ngày nuôi cấy), thời gian 

hình thành quả thể ngắn (sau 12 ngày nuôi cấy) và quả thể có kích thước 

lớn. 

 Nhộng tằm nguyên con đặt trên cơ chất (15 g gạo lứt/bình + 25 ml dịch 

khoáng) và phun dịch giống nấm lên bề mặt, cho hiệu quả nhộng tằm 

nhiễm nấm cao nhất (90%), hệ sợi phát triển nhanh và hình thành quả thể 

tốt. Điều kiện nuôi cấy cho hệ sợi nấm phát triển và hình thành quả thể là ở 

nhiệt độ không khi 22oC, cường độ chiếu sáng 1000Lux, thời gian chiếu 

sáng 14 giờ/ngày và độ ẩm không khí 85%. Kỹ thuật này có thể áp dụng để 

sản xuất quả thể nấm C. militaris đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm 

nấm Đông trùng hạ thảo hiện nay. 
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ĐÁNH GIÁ ẢNH 

HƯỞNG CỦA 

PHÂN KALI VÀ 

Phạm Thu 

Loan 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

Thí nghiệm đồng ruộng 2 nhân tố (liều lượng phân kali bón và mật độ 

trồng) , thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại cho mỗi 

công thức: diện tích mỗi ô thí nghiệm là 5m2trong vụ xuân 2022 tại Gia 



MẬT ĐỘ TRỒNG 

ĐẾN SINH 

TRƯỞNG PHÁT 

TRIỂN CỦA 

DÒNG ĐẬU CÔ 

VE BH1 VÀ BH2 

MỚI LAI TẠO 

TRONG VỤ 

XUÂN 2022 TẠI 

GIA LÂM - HÀ 

NỘI 

Lâm, Hà Nội nhằm đánh giá ảnh hưởng của 4 mức phân bón kali bón 120, 

150, 180 và 210kg K2O/ha kí hiệu tương ứng P1, P2, P3, P4 và 3 mật độ 

trồng là M1 (15x60 cm), M2 (20 x 60 cm), M3 (25 x 60 cm) đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của dòng đậu cô ve mới lai tạo BH1, BH2. 

Kết quả cho thấy mật độ trồng và lượng kali bón khác nhau không ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu nông sinh học của các dòng đậu cô ve nghiên cứu. 

Tăng lượng phân bón từ P1 lên P2 làm tăng chiều rộng quả ở mức có ý 

nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. Khi tăng mức tổ hợp phân bón từ P3 lên 

P4 thì các chỉ tiêu chiều dài quả, chiều rộng quả, số ổ hạt/quả, chiều dài hạt, 

chiều rộng hạt, số chùm hoa/cây, số quả/chùm, số quả/cây, năng suất cá thể 

tươi, năng suất hạt khô không có sự sai khác có ý nghĩa so với mức phân 

bón P2. Mật độ trồng khác nhau có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hình thái 

quả, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng đậu cô ve, 

trong đó mật độ trồng M2 (khoảng cách 60 x20 cm) cho chiều dài quả, 

chiều rộng quả, độ dày quả, chiều dày hạt, số chùm hoa/cây, số quả/chùm, 

số quả/cây, khối lượng trung bình quả tươi, năng suất cá thể tươi và năng 

suất cá thể hạt khô cao nhất. Nhân tố giống (G) và mật độ (M) có ảnh 

hưởng lớn tới tất cả các tính trạng năng suất và cấu thành năng suất trong 

khi nhân tố phân bón (P) không ảnh hưởng tới số quả/cây và NSCT hạt khô 

của các giống thí nghiệm. Tương tác giữa các nhân tố cho thấy mật độ và 

phân bón có ảnh hưởng đến chỉ tiêu chiều dài hạt, chiều rộng hạt ở mức ý 

nghĩa thống kê (P<0,01), ảnh hưởng đến chiều dày hạt, P100 hạt, năng suất 

cá thể tươi ở mức ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tương tác giữa yếu tố mật độ 

(M) và giống (G) có ảnh hưởng lớn tới chiều rộng quả, độ dày quả, số ổ 

hạt/quả, chiều rộng hạt, chiều dày hạt, số chùm hoa/cây, số quả/chùm, số 

quả/cây, KLTB quả, năng suất cả thể hạt khô ở mức ý nghĩa thống kê 

(P<0,01) ngoại trừ số ổ hạt/quả (P<0,05) thì yếu tố 

  

 P*G không ảnh hưởng tới chiều rộng quả và năng suất cá thể hạt khô. 

Tương tác giữa mật độ, giống và phân bón chỉ có ảnh hưởng tới chỉ tiêu 

chiều rộng hạt và chiều dày hạt ở mức ý nghĩa (P<0,01). Kết quả chỉ ra 

rằng giống đóng vai trò quan trọng quyết định tới năng suất của các giống 

thí nghiệm. Giống BH1 có tiềm năng năng suất cao nhất và có khả năng 



thương mại hóa. Phương pháp canh tác đề xuất ở mức phân bón P2 và mật 

độ trồng M2 cho giống BH1 đạt năng suất cao và tối ưu nhất. 

354 Đại học 

Đánh giá đặc điểm 

thực vật học và 

mức độ đa dạng di 

truyền của tập đoàn 

dâm bụt tại Gia 

Lâm – Hà Nội - 

Hibiscus rosa – 

sinensis L. 

Ngô Mỹ Linh 
TS. Phạm Thị 

Ngọc 

"Trong các loài hoa cây cảnh có mặt trên thị trường thì cây Dâm bụt là một 

loại cây cảnh chưa được chú ý nhiều do tính đại chúng còn chưa cao. Tuy 

nhiên, loài dâm bụt lại có khả năng thích nghi và khả năng nhân giống vô 

tính cao, cây dâm bụt có thể trồng làm cây cảnh trong chậu, làm hàng rào 

khuôn viên bao quanh vườn nhà, khuôn viên các cơ quan, trường học, nhà 

máy, ngoài ra cây dâm bụt còn chứa một số thành phần hóa học có tác dụng 

chữa bệnh cho con người... Hoa dâm bụt thuộc loại to, đẹp, tuy kém bền 

hoa nhưng số lượng hoa nhiều và thời gian ra của cây kéo dài. Có nhiều 

dòng giống có màu sắc khác nhau ( đỏ, hồng, vàng, cam, tím...) có thể thay 

đổi màu sắc theo giống nên đáp ứng được thị hiếu của người chơi cây cảnh. 

Hiện nay, ở một số nước như Malaysia, Hàn Quốc, Bang Hawaii- Hoa Kỳ, 

Nga, và một số nước Trung Đông đã và đang có nhu cầu về loài này. Với 

nhiều màu sắc hoa, cùng với kích thước hoa lớn và số lượng hoa nhiều nên 

có thể đáp ứng được nhu cầu của người chơi cây cảnh.  

  Trên thế giới, hoa dâm bụt đã được biết đến một cách phổ biến là loài hoa 

có kích thước lớn và đa sắc màu với nhiều loài. Dâm bụt được khuyến 

khích trồng ở nhiều quốc gia như Malaysia, bang Hawaii, Hàn Quốc,... Một 

số quốc gia còn dùng biểu tượng hoa dâm bụt để làm quốc hoa như 

Malaysia, Hàn Quốc. Tuy nhiên mỗi Quốc gia lại chọn một loài riêng cho 

đất nước mình. Ở malaysia chọn loài Hibiscus rosa-sinensis nhưng Hàn 

Quốc lại chọn loài Hibiscus syriacus làm Quốc hoa. 

  Ở Việt Nam, dâm bụt được trồng rộng rãi trong dân gian với mục đích 

làm bờ rào, làm cảnh và làm thuốc. Từ vùng Bắc bộ, Trung bộ đến Nam bộ 

không đâu là không thấy bóng dáng cây dâm bụt hiện hữu.  

 Dâm bụt ở Việt Nam chủ yếu thuộc loài Hibiscus rosa sinenesis- dâm bụt 

nhiệt đới, màu sắc chủ yếu là màu đỏ tươi, có thể có vân vàng chanh, hoa 

nhỏ, cũng có khi là màu vàng tươi, cánh kép, màu hồng nhạt hoặc hồng 

tươi. 

 " 
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Thạc sĩ Ảnh hưởng của 

lượng phân bón và 

mật độ đến sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng của 

dòng khoai lang 

15D-1-16 tại Thanh 

Trì- Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thủy 

PGS.TS. 

Tăng Thị 

Hạnh 

Khi trồng dòng khoai lang 15D-1-16 với lượng phân bón P2 (60N: 60P2O5: 

90K2O) và mật độ trồng M2 (40.000 khóm/ha) có lượng quang hợp quần thể 

đạt lớn nhất, thu được năng suất củ tươi cao đạt 21,5 tấn/ha trong vụ Xuân 

và 20,1 tấn/ha trông vụ Đông, tỷ lệ củ thương phẩm lớn (47%), hàm lượng 

chất khô (31,3%), hàm lượng tinh bột (17,6%) cao nhất. 

2 

Thạc sĩ 
Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mật độ 

và lượng đạm bón 

đến năng suất và 

chất lượng bắp tươi 

của giống ngô 

đường ĐL89 tại 

Đan Phượng, Hà 

Nội 
Hoàng Kim 

Thoa 

PGS.TS. 

Nguyễn Việt 

Long 

và TS. 

Vương Huy 

Minh 

Năng suất bắp tươi của giống đường lai ĐL89 có xu hướng tăng khi tăng 

lượng phân bón và ở mật độ thấp. Tại nền phân bón P3 (160kg N) và mật độ 

M3 (4,8 vạn cây/ha) đạt năng suất cao nhất, (tương ứng là 15,0 tấn/ha trong 

vụ Xuân, 14,7 tấn/ha trong vụ Thu Đông và 14,4 tấn/ha trong vụ Xuân, 14,1 

tấn/ha trong vụ Thu Đông). Công thức là P3M3 cho năng suất bắp tươi cao 

nhất 15,8 tấn/ha trong vụ Xuân và 15,4 tấn/ha trong vụ Thu Đông. 

Công thức P3M3 có chất lượng ăn tươi ngon về hương thơm, vị đậm ở các 

điểm đánh giá cao. Bên cạnh đó, nó còn có hàm lượng tinh bột thấp, Protein 

trong hạt non và độ Brix cao nhất trong các công thức thí nghiệm. 

Công thức P3M3 được xác định cho năng suất và chất lượng cao nhất 

3 

Thạc sĩ 

Nghiên cứu các 

biện pháp kỹ thuật 

trên tổ hợp lai ngô 

triển vọng tại Đan 

Phượng, Hà Nội Bùi Đức Hải 

TS. Nguyễn 

Mai Thơm 

và TS. Ngô 

Thị Minh 

Tâm 

1) Sau khi đánh giá 20 tổ hợp lai về đặc điểm sinh trưởng, hình 

thái, sức chống chịu và năng suất hạt, 2 tổ hợp lai ưu tú là THL1 

và THL19 có năng suất lần lượt là 91,8 tạ / ha và 95,1 tạ / ha đã 

chọn. Chúng vừa có khả năng chống chịu một số bệnh chính, vừa 

có đặc điểm chịu hạn tốt.  



2) Xác định mật độ trồng thích hợp và liều lượng bón thích hợp 

cho THL1 là công thức P3M2, tương ứng với mức bón 180 kg N - 

100 kg P2O5 - 100 kg K2O và mật độ trồng khoảng 6,5 vạn cây / 

ha (64.935 cây / ha), khoảng cách  tối ưu giữa hàng  x cây là 70 cm 

x 22 cm. 

4 

Thạc sĩ 

Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và 

ảnh hưởng của 

phân lân, kali đối 

với giống  bưởi 

Thồ tại Phú Xuyên, 

Hà Nội 

Đặng Thị Mỹ 

Linh 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

và TS. Đoàn 

Thu Thủy 

- Đặc điểm nông sinh học của bưởi Thồ: Giống bưởi Thồ là giống có khả 

năng sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu các loại sâu bệnh cao. 

Bưởi Thồ chín sớm vào Rằm Trung Thu nên giá bán và lợi nhuận thu được 

khá cao. Cây có dạng mâm xôi. Chiều cao cây trung bình từ 3,3 đến 5,5m 

tùy theo độ tuổi từng cây, bộ tán khá rộng và khỏe, đỉnh lá nhọn, màu xanh 

đậm, gần cuống lá xẻ 2 thùy. Quả hình bầu dục, vỏ quả khi chín có màu vàng 

sáng và nhẵn, khối lượng quả vừa phải (1,1-1,3 kg), khá nhiều hạt (bình quân 

45 hạt/quả), tỷ lệ phần ăn được 56,6%, tương đối ngọt (độ Brix 10,6%) vị 

ngọt thanh, múi ráo và dễ bóc, tép màu vàng đậm, vị thơm. 

- Qua đánh giá công thức ở thí nghiệm phân lân với cây bưởi Thồ 5-6 tuổi 

cho thấy sự phát triển tốt nhất về hầu hết các chỉ tiêu sinh trưởng chiều dài 

lộc, đường kính lộc, chiều dài lá lộc, chiều dài eo lá, chiều rộng lá lộc, chiều 

rộng eo lá, ở công thức 30 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg phân 

Tricoderma + 500g N + 500g K2O + 1800g P2O5 và công thức 30 kg phân 

hữu cơ hoai mục + 0,5 kg phân Tricoderma+ 500g N + 500g K2O + 2200g 

P2O5 tăng trưởng nhanh hơn hẳn. Công thức 30 kg phân hữu cơ hoai mục + 

0,5 kg phân Tricoderma+ 500g N + 500g K2O cho thấy sự phát triển kém 

hơn so với công thức còn lại. Các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng và hiệu 

quả kinh tế thì công thức 30 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg phân 

Tricoderma+ 500g N + 500g K2O + 1800g P2O5  vẫn ưu việt hơn.  

- Ở thí nghiệm phân kali với cây bưởi Thồ 5-6 tuổi cho thấy sự phát triển về 

các chỉ tiêu sinh trưởng còn chưa đồng đều. Tuy nhiên ở công thức 30 kg 

phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg phân Tricoderma + 500g N + 700g P2O5 + 

1400g K2O và công thức 30 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg phân 

Tricoderma + 500g N + 700g P2O5 + 1800g K2O vẫn cho thấy sự phát triển 

tốt nhất ở nhiều chỉ tiêu năng suất như: chiều cao quả, đường kính quả, tỷ lệ 



đậu quả, chỉ số TSS, NSLT và hiệu quả kinh tế.  

- Đề nghị bổ sung công thức bón phân 30 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg 

phân Tricoderma+ 500g N + 500g K2O + 1800g P2O5 + 1400g K2O vào quy 

trình kỹ thuật chăm sóc cây bưởi Thồ tại Phú Xuyên - Hà Nội. 
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Thạc sĩ 

Đánh giá sinh 

trưởng, năng suất 

và chất lượng một 

số dòng lúa thuần 

mới tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

Vũ Quang 

Anh 

TS. Phan Thị 

Thu Hiền 

vàPGS.TS. 

Trần Văn 

Quang 

Đề tài đã chọn được hai dòng TD6 và TD7 là dòng ưu tú nhất, có thời gian 

sinh trưởng 132 - 134 ngày trong điều kiện vụ Xuân và 107 ngày trong điều 

kiện vụ Mùa, nhiễm nhẹ sâu bệnh, năng suất thực thu đạt tương ứng 70,0 và 

72,9 tạ/ha trong vụ Xuân và  65,5 - 68,5 tạ/ha trong vụ Mùa. Dòng TD6 có 

chiều dài hạt gạo 7,0 mm, có hạng hạt thon dài, dòng TD7 có hạt gạo dài 

6,3mm có dạng hạt trung bình có tỷ lệ gạo nguyên cao 98% trong vụ Mùa; 

cơm của dòng TD6 được đánh giá mềm, ngon, xếp loại khá.  
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu liên kết 

trên toàn hệ gen 

khả năng chịu mặn 

ở giai đoạn mạ của 

bộ giống lúa bản 

địa Việt Nam. 

Vũ Thị 

Hường 

PGS.TS. Vũ 

Thị Thu Hiền  

và TS. Hoàng 

Thị Giang 

- Luận văn đã cung cấp bộ cơ sở dữ liệu về khả năng chịu mặn của bộ giống 

lúa Việt Nam được nghiên cứu, làm cơ sở lựa chọn vật liệu cho công tác lai 

tạo giống lúa chống chịu mặn. 

- Đề xuất phương pháp đánh giá khả năng chịu mặn của cây lúa một cách hiệu 

quả.  

- Các giống lúa chịu mặn được tuyển chọn trong nghiên cứu sẽ là nguồn vật 

liệu khởi đầu cho công tác chọn tạo giống lúa có khả năng chịu mặn để ứng 

phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.- Luận văn cung cấp các QTL tiềm 

năng và các gen ứng viên liên kết với tính trạng chịu mặn, phục vụ công tác 

chọn tạo giống lúa chống chịu mặn. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho các nghiên 

cứu khoa học sâu hơn liên quan đến tính chịu mặn trên cây lúa. 
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Thạc sĩ 

Hiện trạng và đề 

xuất giải pháp góp 

phần sản xuất lúa 

bền vững ở Thái 

Bình  

Phạm Thị 

Hiên 

TS. Đỗ Thị 

Hường 

+ Thời gian sinh trưởng của các giống dao động từ 121 - 130 ngày vào Vụ 

Xuân, 101-106 ngày vào vụ Mùa. 

Vụ Xuân 2020 số bông hữu hiệu từ 3,3-5,1 bông/khóm và 141,1-208,5 

hạt/bông. Giống ĐHS15 và giống Thái Thịnh có năng suất đạt cao nhất 

tương ứng là 66,61 tạ/ha và 64,39 tạ/ha. 

Vụ Mùa 2019 số bông hữu hiệu từ 4,5 - 5,7 bông/khóm và đạt từ 121,8 – 

193,0 hạt/bông. 

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gạo của Việt Nam, 2 giống HN01 

và BT7-KBL được đánh giá đạt chất lượng cao nhất trong số 8 giống lúa 



thử nghiệm ở cả vụ Xuân và vụ Mùa, được đánh giá có nhiều đặc điểm 

nổi trội hơn, phù hợp gieo cấy trong điều kiện tại Thái Bình hiện nay. 
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Thạc sĩ Nghiên cứu thực 

trạng và giải pháp 

phát triển sản xuất 

rau hữu cơ tại Sóc 

Sơn, Hà Nội 

Trần Sĩ 

Cương 

TS. Nguyễn 

Thị Ái Nghĩa 
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh trưởng, 

phát triển và biện 

pháp kỹ thuật bón 

phân cho hoa hiên 

Nguyễn Minh 

Tâm 

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Minh Phượng 

và TS. Trần 

Anh Tuấn 

- Các THL hoa hiên sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện trồng tại 

Gia Lâm, Hà Nội. THL năm 2017 có chiều cao cây từ 49,3 – 91,8 cm, số 

lá/cây từ 9 – 21 lá.  31/37 THL xuất hiện ngồng, số nụ/ ngồng đạt từ 3 đến 

16 nụ, tỷ lệ hoa hữu hiệu từ 77,4% đến 100% . Nhiều THL có đường kính 

hoa lớn từ 10 cm đến 16 cm, đường kính nụ từ 2 cm đến 2,5 cm. Màu sắc 

chủ đạo của các THL này là đỏ, cam, vàng và tím.  

THL năm 2018 có chiều cao cây từ 47,3 – 74,2 cm, số lá/cây từ 12 – 21 lá . 

Ở các THL năm 2018, chiều cao cây và kích thước ngồng thấp hơn các THL 

năm 2017 phù hợp với mục đích trồng thảm, trồng viền. 

- Các dòng hoa hiên lai được chọn lựa 2020-2021 có chiều cao cây từ 33,4 – 

81,2 cm, số lá/cây từ 5 – 19 lá. 
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc 

điểm nông sinh học 

một số mẫu giống 

đậu bắp 

(Abelmoschus 

esculentus (L.) 

Moench) và biện 

pháp kỹ thuật thâm 

canh tại Gia Lâm – 

Hà Nội 

Nguyễn 

Thành Trung 

TS. Vũ 

Quỳnh Hoa 

- Đánh giá chọn được các giống đậu bắp có tiềm năng năng suất, khả nhiễm 

nhiễm bệnh thấp. 

- Đã đánh giá được ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh 

trưởng và năng suất của giống đậu bắp F1 VA.80 vụ Hè thu năm 2020, tại 

Gia Lâm – Hà Nội. 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi xác định được: 

- Các mẫu giống đậu bắp: G2, G28, G30, G31, G32, G34. Đặc biệt, có một 

số mẫu giống đậu bắp lùn: G1, G3, G4, G5, G17, G20, G22, G27, G33, G402, 

G44 có tiềm năng năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. 

- Khi trồng mật độ 26.600 cây/ha và bón mức phân 150N + 150P2O5 + 

150K2O + 3 tấn phân HCVS sông Gianh thì đậu bắp cho thời gian sinh 

trưởng là 112 ngày, sinh trưởng tốt với chiều cao cây đạt 100,2cm, có số lá 

đạt 15,3 lá/cây, số cành cấp 1 đạt 8,6 cành /cây, cho số hoa lớn nhất là 14,3 



hoa/cây, số quả lớn nhất đạt 11,7 quả/cây, chiều dài quả đạt 18,1 cm, đường 

kính quả là 1,8 cm, thu được năng suất cao đạt 11,6 tấn/ha, hiệu quả kinh tế 

đạt cao nhất, lợi nhuận đạt 208.450.000 đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận đạt 1,49 

lần. 
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Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của mật 

độ và liều lượng 

phân bón đến giống 

ngô nếp lai TG10 

tại vùng Đồng bằng 

Sông Hồng và Bắc 

Trung Bộ 

Cấn Văn 

Cường 

TS. Phạm 

Tuấn Anh 

và TS. Lê 

Văn Hải 

Các mật độ và liều lượng phân bón khác nhau có ảnh hưởng không lớn đến 

thời gian sinh trưởng (từ gieo đến tung phấn, phun râu và thu hoạch bắp 

tươi) của giống ngô nếp TG10 ở cả Hà Nội và Thanh Hóa. Các đặc điểm 

nông học của giống TG10 gồm chiều cao cây, chiều cao đống bắp, trạng 

thái cây, trạng thái bắp có sự khác biệt rõ rệt giữa các mật độ và liều lượng 

phân bón khác nhau. Giống ngô TG10 biểu hiện khả năng chống đổ tốt, 

nhiễm nhẹ bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ và bệnh rỉ sắt ở các mật độ và liều 

lượng phân bón khác nhau. Mật độ và liều lượng phân bón khác nhau ít ảnh 

hưởng đến chất lượng cảm quan, nhưng ảnh hưởng rất rõ đến các yếu tố 

cấu thành năng suất và năng suất bắp tươi giống ngô TG10 tại Hà Nội và 

Thanh Hóa. Giống ngô TG10 đạt năng suất bắp tươi > 13 tấn /ha ở 4 công 

thức mật độ và liều lượng phân bón khác nhau, trong đó công thức P2M2 

có năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất. 
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh 

giá tác động phá 

đêm (night break) 

của đèn LED cải 

tiến đến sự sinh 

trưởng, ra hoa của 

cây hoa cúc  

Đặng Xuân 

Thu 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

và GS.TS. 

Nguyễn 

Quang Thạch 

Nghiên cứu đã xác định được đèn LED PTP có phổ phát xạ tập trung vùng 

đỏ (660nm) và đỏ xa (730nm) là đèn chuyên dụng tối ưu để điều khiển ra 

hoa cho cây hoa cúc (đặc biệt trong vụ Đông) tại Việt Nam.  

Các công thức được ngắt đêm bằng chiếu sáng từ 30 phút- 8 giờ với các loại 

đèn LED nghiên cứu đều kìm hãm sự ra hoa, làm nụ ra muộn từ 27- 31 ngày 

các chỉ tiêu sinh trưởng thân lá, chất lượng cành hoa đặc biệt chiều cao cây 

cao hơn đối chứng rõ rệt. Tác động tăng sinh trưởng và kìm hãm ra hoa tăng 

theo thời lượng ngắt đêm.  

Đã bố trí xây dựng mô hình trồng cúc trong điều kiện sản xuất tại Tây Tựu 

trên giống cúc Vàng Tàu có sử dụng đèn LED PTP để ngắt đêm với thời lượng 

3 giờ cho thấy công thức ngắt đêm làm cây ra hoa chậm hơn 58 ngày 

(93/35ngày) so với đối chứng không ngắt đêm. Đèn LED PTP tỏ ra có hiệu quả 

ngắt đêm cao hơn (cho thời gian ra hoa muộn hơn, chiều cao cây cao hơn) so 

với đèn LED Rạng Đông và LED Roman mặc dù có thời lượng ngắt đêm ngắn 

hơn (3 giờ/ 8- 10 giờ).  

Qua phân tích DNA đã phát hiện thấy có khác biệt rõ rệt về sự xuất hiện gen 



PHYA ở cây dưới điều kiện ngắt đêm và không được ngắt đêm. 

Nghiên cứu đã chứng minh và khẳng định phản ứng ngắt đêm (NB) có vai 

trò quyết định đến sự kìm hãm ra hoa của cây hoa cúc trồng trong điều kiện 

quang chu kỳ ngày ngắn. Đã xác định được những thông số cơ bản trong quy 

trình sử dụng đèn LED PTP để điều khiển kìm hãm ra hoa của các giống cây 

hoa cúc được trồng phổ biến ở vụ Đông vùng đồng bằng sông Hồng (cúc 

Kim Cương, cúc Vàng Tàu). Cúc được ngắt đêm có các chỉ tiêu sinh trưởng 

thân lá, đặc biệt chiều cao cây cao hơn đối chứng không ngắt đêm đáng kể. 

Ở công thức ngắt đêm tối ưu, chiều cao cây cao hơn đối chứng không ngắt 

đêm hơn 2 lần (83/40cm). Sử dụng đèn LED PTP để ngắt đêm với thời lượng 

3 giờ là công thức có hiệu quả cao hơn so với công thức thắp ngắt đêm 8-10 

giờ bằng đèn LED Rạng Đông và LED Roman, tiết kiệm được 75% lượng 

điện tiêu thụ.  
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu một số 

biện pháp kỹ thuật 

nâng cao năng suất 

và hiệu quả sản 

xuất giống lạc 

HL22 tại huyện 

Hiệp Hòa tỉnh Bắc 

Giang 

Nguyễn Đức 

Cương 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

và TS. Đồng 

Thị Kim Cúc 

Thời vụ thích hợp gieo trồng giống lạc HL22 ở Hiệp Hòa Bắc - Giang trong 

vụ Xuân từ 1/2 – 7/2, năng suất thực thu đạt từ 3,48 – 3,51 tấn/ha, nhiễm 

nhẹ sâu bệnh hại (điểm 1 -3). 

Che phủ nilon cho năng suất thực thu cao nhất đạt 3,52 tấn/ha, kế tiếp là 

rơm rạ đạt 3,37 tấn/ha; lãi thuần dao động từ 30.928.400 – 31.428.400đ 

Mật độ gieo trồng giống lạc HL22 ở Hiệp Hòa Bắc - Giang phù hợp từ 35 – 

40 cây/m2, năng suất thực thu đạt từ 3,43 – 3,55 tấn/ha, nhiễm nhẹ sâu bệnh 

hại (điểm 1 -3). 

Liều lượng phân bón (1ha) thích hợp cho giống lạc HL22 ở Hiệp Hòa Bắc - 

Giang là 5 tấn phân chuồng + 40 kg N + 120 kg P205 + 80 kg K20 + 500 kg 

vôi bột, năng suất lạc đạt 3,58 tấn/ha, nhiễm nhẹ sâu bệnh hại (điểm 1 -3), lãi 

thuần dao động đạt  34.705.300 đồng/ha. 
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Thạc sĩ 

Đánh giá sinh 

trưởng, năng suất 

và khả năng kháng 

bệnh gỉ sắt của các 

dòng đậu tương 

mới  

Phạm Thị 

Thương 

TS. Phùng 

Thị Thu Hà 

và TS. 

Nguyễn 

Thanh Tuấn 

- Hầu hết các dòng đậu tương thí nghiệm đều có các chỉ tiêu sinh trưởng phát 

triển, ch 

ống chịu sâu bệnh, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu vượt 

trội so với giống đối chứng là DT96 (vụ Xuân: 25,3 - 23,2 tạ/ha, vụ Thu 

Đông: 19,5 - 20,3 tạ/ha), DT84 (vụ Xuân: 20,8 - 23,9 tạ/ha, vụ Thu Đông: 

17,6 - 18,8 tạ/ha). 

- Ba dòng đậu tương VD2-3-8, VD3-8-3,  VD3-11-1 có các chỉ tiêu về sinh 

trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh, các yếu tố cấu thành năng suất và 



năng suất vượt trội hơn so với các dòng còn lại cũng như giống đối chứng 

DT96, DT84.  

- 12 dòng đậu tương triển vọng mang gen kháng đều kháng tốt với nguồn 

nấm bệnh gỉ sắt tại Việt Nam. 
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu một số 

biện pháp kỹ thuật 

đến sinh trưởng và 

phát triển của cây 

bạc hà dại 

(Elsholtzia cypriani 

Chow) tại Hà 

Giang 

Dương Thị 

Hằng 

PGS.TS. 

Ninh Thi 

Phíp 

Với điều kiện sinh thái và đất đai của Đồng Văn, trong vụ Thu gieo trồng 

vào tháng 7 cây có sinh trưởng và phát triển tốt, cây Bạc hà dại có khả năng 

cho hoa lớn và năng suất cao hơn gieo trồng Bạc hà dại vào tháng 8. 

Trong điều kiện gieo trồng với mật độ 12.500 cây/ha sẽ cho năng suất hiệu 

quả hơn so với mật độ trồng dầy hơn 13.300 cây/ha và 14.300 cây/ha, cây có 

điều kiện phát triển tán rộng trước khi phân hóa mầm hoa tạo nguồn nguyên 

liệu cho đàn ong. 

Thời điểm thu hoạch hạt giống tốt nhất là giữa tháng 1, khi đó là thời điểm 

cho năng suất sinh khối lớn nhất.  
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Thạc sĩ 

Thành phần bọ 

đuôi kìm bắt mồi 

sâu keo mùa thu 

Spondoptera 

frugiperda (J.E. 

Smith) trên ngô tại 

Tam Nông, Phú 

Thọ năm 2020; đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái bọ đuôi kìm 

nâu Labidura 

riparia (Pallas) 

(Dermaptera: 

Labiduridae) 

Trần Đức 

Nam 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng 

1.Trong quá trình điều tra tại xã Hương Nộn – huyện Tam Nông – tỉnh Phú 

Thọ chúng tôi có phát hiện hai loài bọ đuôi kìm là loài bọ đuôi kìm đen 

Euborellia annulata Fabricius (Anisolabididae) và bọ đuôi kìm nâu 

Labidura ripria Pallas (Labiduridae). Trong đó loài bọ đuôi kìm nâu L. 

ripria  là phổ biến nhất. 

2. Kết quả điều tra trên cây ngô tại xã Hương Nộn – Tam Nông – Phú Thọ 

cho thấy sâu keo mùa thu gây hại chủ yếu ở giai đoạn 3-5 lá và 8 -10 lá với 

mật độ lần lượt là 8,40 con/m2và  7,20 con/m2. Bọ đuôi kìm bắt đầu xuất hiện 

khi sâu keo gây hại nặng trên cây ngô và mật độ tăng dần cho đến khi cây 

ngô thu hoạch. 

3. Kích thước các pha phát dục của bọ đuôi kìm nâu L. riparia  hầu như không 

khác biệt một cách rõ rệt khi ăn hai loại thức ăn: thức ăn chó và sâu keo mùa 

thu, ngoại trừchiều rộng của ấu trùng tuổi 5 và chiều dài của trưởng thành đực 

có sự sai khác. Chiều rộng của ấu trùng tuổi 5 khi nuôi bằng sâu keo mùa thuthức 

ăn chó(3,033 mm) lớn hơn khi nuôi bằng sâu keo mùa thu (2,747 mm), Trưởng 

thành đực khi nuôi bằng sâu keo mùa thu có chiều dài 21,800 mm ngắn hơn khi 

nuôi bằng thức ăn chó (23,607 mm). 

4. Vòng đời của bọ đuôi kìm nâu khi nuôi bằng sâu keo mùa thu là 57,33 ± 

2,07 ngày dài hơn khi nuôi bằng thức ăn chó 46,35 ± 0,99 ngày. Đồng thời, 



khi nuôi bằng thức ăn chó, bọ đuôi kìm cái đẻ nhiều trứng hơn khi nuôi bằng 

sâu keo mùa thu với tổng số lượng trứng trên con cái lần lượt là 61,45 ± 8,24 

quả và 21,47 ± 6,81 quả. 

5. Tỷ lệ tăng tự nhiên của bọ đuôi kìm cái với thức ăn thức ăn chó là 0,077 

cao hơn rõ rệt so với bọ đuôi kìm cái nuôi với sâu keo mùa thulà 0,042. Thời 

gian một thế hệ của loài bọ đuôi kìm nâu Labidura riparia cũng khác nhau 

rõ rệt lần lượt là 45,97 ngày với sâu keo mùa thuchó và 54,85 ngày với sâu 

keo mùa thu. 

6. Trong các tuổi sâu keo mùa thu, bọ đuôi kìm nâu Labidura riparia cái ăn 

nhiều nhất sâu non tuổi 1.Bọ đuôi kìm nâu ăn nhiều sâu keo mùa thu tuổi 2 

hơn sâu đục thân ngô tuổi 2. Bọ đuôi kìm nâu chỉ sống được dưới 2 ngày khi 

không có thức ăn và nước uống, tuy nhiên khi có nước thời gian sống có thể 

kéo dài đến gần 9,87 ngày.  
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh vật học, 

sinh thái học loài 

mọt thòi đuôi 

Carpophilus 

dimidiatus Fabr. 

(Coleoptera: 

Nitidulidae) gây 

hại trên lạc nhập 

khẩu tại cửa khẩu 

Tân Thanh, Lạng 

Sơn năm 2020 

Nguyễn Thị 

Bích An 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

Thành phần côn trùng gây hại trên nguyên liệu lạc nhập khẩu qua cửa khẩu 

Tân Thanh, Lạng Sơn năm 2020 được ghi nhận gồm có 10 loài thuộc 3 bộ, 7 

họ. Trong đó có 5 họ thuộc bộ cánh cứng Coleoptera; 1 loài thuộc bộ 

Lepidoptera và 1 loài thuộc bộ Psocoptera. Trong số đó mọt thòi đuôi 

(Carpophilus dimidiatus Fabr.) xuất hiện ở mức trung bình, các loài mọt đục 

hạt nhỏ (Rhizopertha dominica F.), mọt râu dài (Cryptolestes ferrugineus 

(Stephens), mọt thòi đuôi điểm vàng (Carpophilus hemipterus L.), và rệp 

sách (Liposcelis bostrychophila Badonnel) xuất hiện ít. Các loài mọt cà phê 

(Araecerus fasciculatus De Geer), mọt đậu xanh (Callosobruchus chinensis 

L.), mọt gạo dẹt (Asverus advena Waltl), mọt răng cưa (Oryzaephilus 

surinamenis Linnaeus), ngài địa trung hải (Ephestia cautella Walker) xuất 

hiện rất ít.  

Về thành phần côn trùng bắt mồi, ký sinh thu được trên sâu hại lạc nhập khẩu 

qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trong năm 2020, chúng tôi đã ghi nhận 

02 loài thiên địch, trong đó có 01 loài là bọ xít bắt mồi (Xylocoris flavipes 

Reuter) thuộc họ Anthocoridae ghi nhận ở mức xuất hiện ít và 01 loài ong 

ký sinh (Anisopteromalus calandrae Howard) thuộc họ Pteromalidae ghi 

nhận ở mức xuất hiện trung bình. 

Mật độ mọt thòi đuôi Carpophilus dimidiatus Fabr. trên nguyên liệu lạc khô 

nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn giữa đợt 1 từ 04 – 06/2020 



(trung bình 2,59 con/kg) và đợt 2 từ tháng 09 – 11/2020 (trung bình 3,39 

con/kg). Kết quả cho thấy ở đợt 2 điều tra mật độ mọt thòi đuôi Carpophilus 

dimidiatus cao hơn so với đợt 1, tuy nhiên sự khác nhau không đáng kể. 

Ở nhiệt độ 25oC, độ ẩm 70% vòng đời của mọt thòi đuôi trên thức ăn lạc khô 

vỡ trung bình là 48,13 ngày, tổng số trứng đẻ của 1 trưởng thành cái trung 

bình là 147,04  quả/con cái. Thời gian sống trung bình của trưởng thành cái 

trong điều kiện có thức ăn đạt 47,53 ± 1,93 ngày và trong điều kiện không 

có thức ăn đạt 7,77  0,30 ngày.  

Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm 70% vòng đời của mọt thòi đuôi Carpophilus 

dimidiatus trên thức ăn lạc khô vỡ trung bình là 41,11 ngày. Tổng số trứng 

đẻ trung bình đạt 167,18 quả/con cái. Tỷ lệ chết các pha trước trưởng thành 

(trứng, sâu non, nhộng) trên thức ăn lạc vỡ lần lượt là 10,00; 4,94 và 1,29%. 

Tỷ lệ giới tính (đực/cái) qua ba thế hệ lần lượt là 1/1,7; 1/2,0; 1/1,5. Thời gian 

sống của trưởng thành cái mọt thòi đuôi trong môi trường có thức ăn đạt 53,57 

± 2,42 ngày; trong môi trường không có thức ăn đạt 9,33 ± 0,43 ngày. 

Vòng đời của mọt thòi đuôi trên 3 loại thức ăn lạc khô vỡ, lạc nguyên hạt và 

tinh bột sắn tương ứng là 48,13; 52,36 và 56,42 ngày.  

Ảnh hưởng của mọt thòi đuôi Carpophilus dimidiatus đến tỷ lệ hao hụt trọng 

lượng trên các loại thức ăn lạc nguyên, lạc vỡ, tinh bột sắn sau 90 ngày lần 

lượt 20,67%, 23,25%, 18,19%. 

Mật độ mọt thòi đuôi từ 1- 20 cặp/100g lạc khô vỡ sau 90 ngày bảo quản 

khối lượng hao hụt với tỷ lệ dao động từ 4,63- 30,30%  

Thuốc Phosphine có hiệu lực phòng trừ mọt thòi đuôi Carpophilus 

dimidiatus Fabr. đạt 100% % khi sử dụng 2, 3 và 4 g/m3 sau 3 ngày xử lý. 
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Thạc sĩ Nghiên cứu mức độ 

mẫn cảm với một 

số hoạt chất thuốc 

bảo vệ thực vật của 

quần thể rầy nâu 

Nilaparvata lugens 

Stal tại Hưng Yên 

Lê Bá 

Phương 

PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Đã ghi nhận 11 hoạt chất thuộc 4 nhóm được các hộ nông dân sử dụng để 

phòng chống nhóm rầy hại thân lúa ở Hưng Yên và Thái Bình: tại Hưng Yên 

sử dụng nhiều nhất là Imidacloprid 46,3% (nhóm thuốc neonicotinoid) còn 

ở Thái Bình là Imidacloprid 42,6% và Buprofezine 41.8% (nhóm thuốc 

Neonicotinoid và điều tiết sinh trưởng). Phần lớn nông dân phun thuốc từ 1- 

2 lần/vụ lúa và chỉ có 66,6- 76,6% số hộ nông dân tại cả 2 địa điểm điều tra 

phun theo liều lượng khuyến cáo. 



và Thái Bình năm 

2020 

Trong số 6 hoạt chất thí nghiệm thì các hoạt chất Imidacloprid, Nitenpyram, 

Pymetrozine, Dinitefuran và Fenobucarb đều đã hình thành tính kháng từ nhẹ 

đến cao,ngoại trừ hoạt chất Buprofezine vẫn còn giữ được tính mẫn cảm với 

quấn thể rầy nâu Hưng Yên. Tỷ lệ kháng với hoạt chất Imidacloprid, 

Fenobucarb, Nitenpyram, Dinotefuran, Pymetrozine của quần thể rầy nâu 

Hưng Yên lần lượt là 77.29; 12.20; 9.00; 6.78 và 3.19. Quần thể rầy nâu Thái 

Bình có tỷ lệ kháng với hoạt chất Imidacloprid, Fenobucarb, Nitenpyram, 

Dinotefuran, Pymetrozine, Fenobucarb lần lượt 83.57; 20.44; 9.78; 6.39 và 

3.58. 

Qua 5 thế hệ tạo áp lực chọn lọc với 3 hoạt chất Imidacloprid, Pymetrozine, 

Buprofezin liên tục trong phòng thí nghiệm cả 2 quần thể rầy nâu Hưng 

Yên và Thái Bình đều có sự gia tăng tính kháng (thế hệ G5 so với G1 ban 

đầu). Sự giảm tính kháng thuốc sau 5 thế hệ liên tục không tiếp xúc với 

hoạt chất BVTV cũng được ghi nhận ở cả 2 quần thể thí nghiệm.  

Quần thể rầy nâu mẫn cảm sau khi tiếp xúc với 2 hoạt chất Imidacloprid, 

Nitenpyram ở nồng độ gây chết LC30 đã giảm sức đẻ trứng, tỷ lệ trứng nở, 

tỷ lệ trưởng thành cái đẻ trứng và ảnh hưởng đến sự hình thành ngoại hình 

cánh. 

Hiệu lực phòng trừ rầy nâu của Admire 50EC, Applaud 10WP, Bassa 50EC, 

Chess 50WG, Elsin 10EC, Oshin 20WP đối với rầy non tuổi 1- 2  sau 72 giờ xử lý 

đạt cao nhất (70.0 – 85.7%), sau đó đến tuổi 3-4 (đạt từ 63.3% - 82.7%) và thấp 

nhất đối với rầy trưởng thành sau 72 giờ xử lý (hiệu quả dao động 34.7% - 

63.4%).  
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Thạc sĩ Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh 

thái học của loài 

ong ký sinh kén 

trắng Apanteles sp. 

(Hymenoptera: 

Braconidae) trên 

sâu sáp nhỏ hại ong 

mật tại Gia Lâm, 

Hà nội năm 2020 Đỗ Thị Cúc 

PGS.TS. 

Phạm Hồng 

Thái 

1. Tỷ lệ ký sinh trên sâu sáp nhỏ đạt cao nhất ở  tháng 10 là 34,97% và thấp 

nhất ở tháng 12 là 26,70%. Tỷ lệ ký sinh trên sâu sáp nhỏ ở đàn ong nội là 

cao hơn đạt 33,21%, ong ngoại là 30,28%. Tỷ lệ ký sinh ở đàn ong yếu 

34,09% cao hơn so tỷ lệ ký sinh ở đàn ong khỏe đạt 25,90%. Tỷ lệ vũ hóa 

cao nhất ở tháng  9 đạt 90,07% .Tỷ lệ ký sinh trên sâu sáp nhỏ hầu như bị ký 

sinh ở tuổi 3 là 48,84%. Ở ngoài tự nhiên thì tỷ lệ ký sinh trên các tuổi của 

sâu sáp nhỏ cao nhất ở tuổi 3 đạt 48,84%. 

2. Vòng đời trung bình của ong ký sinh kén trắng Apanteles sp. là 

14,55 ±2,24 ngày ở điều kiện nhiệt độ 30,80C và ẩm độ là 67,9%. Ong ký 

sinh Apanteles sp. vũ hóa chủ yếu vào buổi sáng trong khoảng từ 8-10 giờ 



với tỷ lệ vũ hóa là 30,0%. Sâu non tuổi 3 của sâu sáp nhỏ có tỷ lệ ký sinh đạt 

86,47% là cao nhất ở thí nghiệm có sự lựa chọn tuổi ký chủ và ở thí nghiệm 

bắt không có sự lựa chọn tuổi ký chủ đạt tỷ lệ ký sinh là 52,94%. Mức độ số 

lượng ký chủ thích hợp cho một cặp ong là 13  sâu thì tỷ lệ ký sinh đạt  

46,78%. Thời gian tiếp xúc ký chủ cao nhất là 24 giờ thì tỷ lệ ký sinh đạt 

55,51%. 

3.Thức ăn bổ sung có ảnh hưởng đến thời gian sống của trưởng thành, khi 

cho ăn một trong năm loại thức ăn (mật ong nguyên chất, dung dịch mật ong 

50%, 30%, 10%, nước lã). Thức ăn là mật ong nguyên chất thì thời gian sống 

của ong dài nhất, trưởng thành đực trung bình là 32,8±8,23 ngày và trưởng 

thành cái là 28,6±11,41 ngày. Khi cho ong tiếp xúc với ký chủ thì thời gian 

sống của ong ngắn hơn, trưởng thành đực là 13,5±2,46 ngày và trưởng thành 

cái là 11,7±3,73 ngày 
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Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của 

một số yếu tố sinh 

thái đến ruồi đục 

quả Phương Đông 

Bactrocera 

dorsalis (Hendel) 

(Diptera: 

Tephritidae) tại Gia 

Lâm, Hà Nội năm 

2020 

Lại Thế 

Thanh 

PGS.TS. Hồ 

Thị Thu 

Giang 

1. Thành phần ruồi đục quả trên ổi tại xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội năm 

2020 gồm 4 loài ruồi đục quả là B. dorsalis, B. correcta, B. rugibina, B. 

cucurbitae. Thành phần loài ruồi đuc̣ quả cam ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nôị 

năm 2020 gồm 3 loài là B. dorsalis, B. corecta, B. cucurbitae. Ruồi đục quả 

vào bẫy phổ biến nhất trên 2 loại cây trồng là loài B. dorsalis. Tỷ lệ quả ổi 

và cam bị ruồi đục quả gây hại cao nhất ở giai đoạn quả chín sinh lý- thu 

hoạch, tỷ lệ bị hại trên ổi là 92%, trên cam là 71,9% 

2. Khi nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi đục quả Phương Đông B. 

dorsalis trên 4 công thức thức ăn gồm thức ăn giàu đường, giàu protein, thức 

ăn chuẩn và thức tự nhiên ổi xay cho thấy: Vòng đời của B. dorsalis không 

có sự sai khác, tỷ lệ sống sót có ảnh hưởng tới pha nhộng và pha sâu non 

nhưng không ảnh hưởng tới pha trứng; tỷ lệ giới tính không bị ảnh hưởng 

bởi công thức thức ăn. Sức sinh sản của B. dorsalis nuôi ở thức ăn tự nhiên, 

thức ăn chuẩn và thức ăn giàu protein không có sự sai khác và cao hơn ở thức 

ăn giàu đường. Khối lượng nhộng khi nuôi trên thức ăn giàu đường và thức 

ăn giàu protein không có sự sai khác nhưng có sự sai khác khi nuôi trên thức 

ăn tự nhiên và thức ăn chuẩn. Khối lượng trưởng thành nuôi trên thức ăn 

chuẩn và thức ăn tự nhiên không có sự sai khác, nhưng lại có sự sai khác khi 

nuôi ở thức ăn giàu protein và thức ăn giàu đường. Trưởng thành cái luôn có 

khối lượng lớn hơn trưởng thành đực. 



3. Nhiệt độ không ảnh hưởng tới tỷ lệ sống sót các pha phát dục trước trưởng 

thành, vòng đời và tỷ lệ giới tính của trưởng thành ruồi đục quả Phương 

Đông. Khi nuôi ruồi đục quả Phương Đông ở nhiệt độ 25°C khối lượng 

nhộng, khối lượng trưởng thành đực và khối lượng trưởng thành cái cao hơn 

ở mức nhiệt độ 30°C.  
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh vật học, 

sinh thái học của 

sâu keo mùa thu 

Spodoptera 

frugiperda (J. E. 

Smith) 

(Lepidoptera: 

Noctuidae) trên 

một số giống ngô 

tại Hà Nội năm 

2020 

Nguyễn Như 

Tiền 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

và PGS.TS. 

Hồ Thị Thu 

Giang 

Sâu keo mùa thu xuất hiện sớm trên ruộng ngô khi cây có từ 2-3 lá và đạt 

cao điểm khi cây ngô giai đoạn 5-6 lá với mật độ 2,5 con/m2. Mật độ sâu 

giảm dần từ giai đoạn 7-8 lá đến giai đoạn tạo bắp của cây còn 0 con/m2. 

Đánh giá khả năng chống chịu sâu keo mùa thu của một số giống; tổ hợp lai 

ngô kết quả thu được có 2 tổ hợp lai CN19-1, CN19-12 và giống DK9955S 

ở mức độ kháng cao cùng với 2 giống NK7328, LVN99 và tổ hợp lai TA16-

4 ở mức độ nhiễm nặng. 

Đánh giá sự lựa chọn thức ăn ưa thích của sâu keo mùa thu trên các giống; 

tổ hợp lai ngô khác nhau kết quả ghi nhận. Ở thí nghiệm có sự lựa chọn thức 

ăn, sau 1h các tổ hợp lai ngô CN19-1; CN19-2 và giống DK9955S không 

hấp dẫn sâu keo mùa thu, khối lượng thức ăn khô được tiêu thụ bởi 1 sâu keo 

mùa thu tuổi 3 sau 24h trung bình là 5,83 mg. Ở thí nghiệm không có sự lựa 

chọn thức ăn, sau 1h tỷ lệ sâu non hấp dẫn trên 2 giống ngô là NK7328 và 

LVN99 là 80%,trên các tổ hợp lai ngô CN19-1; CN19-2 và giống DK9955S 

từ 20-30%, khối lượng thức ăn khô được tiêu thụ bởi 1 sâu keo mùa thu tuổi 

3 sau 24h trung bình là 4,78 mg. 

Kết quả nghiên cứu về sự hấp dẫn trưởng thành cái đến đẻ trứng trên các 

giống ngô và tổ hợp lai cho thấy 2 giống ngô NK7328, LVN99 và tổ hợp lai 

TA16-4 có mức độ nhiễm nặng có tỷ lệ trưởng thành đẻ trứng cao hơn so với 

giống ngô DK9955S và 2 tổ hợp lai CN19-1 và CN19-12 kháng cao. Tỷ lệ 

trưởng thành cái đẻ trứng trên giống ngô NK7328, LVN99 và tổ hợp lai 

TA16-4 là 20-30% và trên giống ngô kháng cao DK9955S và 2 tổ hợp lai 

CN19-1, CN19-12 là 10%. 

Đặc điểm sinh học của sâu keo mùa thu được tiến hành nghiên cứu trên 3 

giống ngô NK7328, LVN99, DK9955S và 3 tổ hợp lai  CN19-1, CN19-2, 

TA16-4. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ chết ở sâu non tuổi 1 là 100% khi 

nuôi trên tổ hợp lai  CN19-1, CN19-2 và giống DH9955S. Trên hai giống 

ngô NK7328, LVN99 và tổ hợp lai  TA16-4, các chỉ tiêu sinh học của sâu 



keo mùa thu không có sự sai khác rõ rệt. Khi nuôi trong điều kiện phòng thí 

nghiệm ở mức nhiệt độ 34oC và ẩm độ 82%, thời gian hoàn thành vòng đời 

của trưởng thành cái từ 24,7-28,2 ngày, thời gian đẻ trứng từ 4,2-5,4 ngày. 

Tổng số trứng đẻ của trưởng thành cái từ 369-723,3 quả/trưởng thành cái. 

Lượng thức ăn tiêu thụ của sâu non tăng mạnh từ tuổi 3 đến tuổi 6.  
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu bệnh 

virus hồ tiêu ở Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Thúy 

TS. Trần 

Nguyễn Hà 

Xác định được thành phần hai loại virus: Piper yellow mottle virus 

(PYMoV) và Cucumber mosaic virus (CMV)  trong mẫu cây hồ tiêu thu tại 

ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kiên Giang.  

Từ kết quả giám định RT – PCR mẫu rệp sáp Ferrisia virgata thu tại 3 tỉnh 

Đắk Lắk, Gia Lai, Kiên Giang ghi nhận có virus PYMoV trong cơ thể  rệp 

sáp Ferrisia virgata  

Mô hình thí nghiệm bố trí tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kiên 

Giang cho thấy: 

 Những vườn  được áp dụng  biện pháp kiểm dịch, cách ly với 

nguồn bệnh tốt thì cho tỷ lệ bệnh vius thấp hơn những vườn 

không áp dụng.  

 Những vườn hồ tiêu thực hiện tiêu hủy cây bị bệnh đạt hiệu quả 

phòng trừ bệnh virus tốt. 

Việc cắt tỉa cành, dây không vệ sinh dụng cụ làm tăng nguy cơ lây lan 

nguồn bệnh virus. 

 Một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ rệp sáp (Ferrisia virgata) đạt 

hiệu qủa sau 15 ngày xử lý,  mật độ rệp sáp giảm thì tỷ lệ bệnh virus sau 2 

tháng cũng giảm rõ rệt giữa các công thức thuốc so với công thức đối 

chứng.  

Một số  thuốc hóa học trong phòng trừ rệp sáp (Ferrisia virgata) hại cây hồ 

tiêu đạt hiệu quả  sau 14 ngày xử lý thuốc,  mật độ rệp sáp giảm thì tỷ lệ 

bệnh virus sau 2 tháng cũng giảm rõ rệt giữa các công thức thuốc so với 

công thức đối chứng. 
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Thạc sĩ Đánh giá khả năng 

đối kháng của 

Trichoderma spp. 

Phan Văn 

Sáu 

TS. Trần 

Nguyễn Hà 

Đã phân lập được 21 chủng nấm Trichoderma từ 28 mẫu đất được thu thập tại 

vùng trồng cây cam quýt, cây mía và cây keo tại tỉnh Hòa Bình. 



phòng trừ 

Furarium solani 

gây bệnh vàng lá 

thối rễ cây cam tại 

tỉnh Hòa Bình năm 

2020-2021  

và TS. Lê 

Xuân Vị 

Chủng Tri3 và Tri4 cho hiệu lực ức chế cao nhất với các nguồn nấm F. solani 

ở thời điểm 10 ngày sau thí nghiệm lần lượt từ 71,76% đến 75,06% và 

71,36% đến 74,71%. Bằng phương pháp sinh học phân tử đã định danh được 

chủng Tri3 và Tri4 là nấm đối kháng Trichoderma asperellum. 

Hiệu lực ức chế của 4 chủng nấm Trichoderma với nấm F. solani (Fu1.3) 

thu được từ cây cam giống CS1 bị bệnh nặng cho thấy hiệu lực ức chế ở thời 

điểm 7 ngày sau thí nghiệm đạt từ 47,47% đến 56,42%. Hiệu lực tăng mạnh 

ở thời điểm 10 ngày sau thí nghiệm, đạt cao nhất là 75% với chủng Tri3, tiếp 

theo là Tri4 với hiệu lực là 73,59%. 

Hiệu lực đối kháng của các chủng Tri4 đối với nấm F. solani gây hại trên 

cây cam V2 sau 7 và 10 ngày là cao nhất, lần lượt là 60,58% và 74,59%, tiếp 

theo là Tri3 với hiệu lực lần lượt là 56,20% và 71,76%. Các chủng còn lại 

cho hiệu lực thấp hơn khá nhiều. 

Khi sử dụng kết hợp T. asperellum với S. caviscabies cho hiệu lực phòng trừ 

đạt cao nhất là 78,84% ở thời điểm 6 tháng sau xử lý và tiếp tục duy trì đến 

thời điểm 9 tháng sau xử lý, cao hơn so với thuốc hóa học Aliette 800WG. 

Hiệu lực phòng trừ F. solani trong đất trồng cam của chế phẩm BIOCAM 

đạt cao nhất ở liều lượng 80-100kg/ha, sau 3 tháng mật độ nấm trong đất dao 

động từ 2,0 x103-5,8 x103 CFU/g, hiệu lực phòng trừ nấm trong đất trồng đạt 

từ 68,79% đến 73,82%; trên rễ đạt 64,55% đến 70,57%. 

6. Trong điều kiện ngoài đồng ruộng, hiệu lực của chế phẩm BIOCAM đối 

với nấm F. solani cao nhất sau 120 ngày xử lý (đạt 77,35%) cao hơn khi sửu 

dụng đơn lẻ Trichoderma spp. (61,32%) và Streptomces (đạt 51,43%), tương 

đương với thuốc Aliette 800WG (đạt 77,14%) ở cùng thời điểm.  
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học và 

chẩn đoán virus hại 

chanh leo 

Lê Thị Như 

Quỳnh 

PGS.TS. Hà 

Viết Cường 

Đã giải trình tự vùng gen mã hóa đoạn CI trực tiếp từ sản phẩm 

RT-PCR và vùng gen NIb-3’End được dòng hóa trên vector 

pTZ57 đã xác định chính xác 3 mẫu cây chanh leo TL2 (thu tại 

Mộc Châu – Sơn La) nhiễm Passiflora mottle virus (PaMoV), mẫu 

SL7 (thu tại Mộc Châu – Son La) nhiễm Telosma mosaic virus 

(TelMV) và mẫu LB4 (thu tại Lộc Bình – Lạng Sơn) nhiễm East 

Asian Passiflora virus - chủng IB (EAPV-IB). Các mẫu này được 

sử dụng làm vật liệu cho các nghiên cứu tiếp theo. 



Lây nhiễm nhân tạo 3 potyvirus PaMoV, TelMV và EAPV-IB 

bằng tiếp xúc cơ học cho thấy chúng nhiễm hệ thống trên chanh 

leo và nhiễm cục bộ trên cây chỉ thị rau muối đỏ. Ba virus không 

nhiễm trên cây thuốc lá giống K326 và thuốc lá cảnh, không 

nhiễm trên các cây họ đậu (Pisum sativum, Phaseolus vulgaris và 

Vigna unguiculata). Trong 3 virus, chỉ PaMV dễ dàng nhiễm trên 

cây lạc tiên (Passiflora foetida) và tạo triệu chứng khảm điển 

hình. 

Lây nhiễm nhân tạo 3 potyvirus PaMoV, TelMV và EAPV-IB 

trên chanh leo bằng rệp bông (Aphis gossypii) cho thất tất cả 3 

virus đều truyền được qua rệp bông theo kiểu không bền vững. 

Kết quả thí nghiệm bằng PTA-ELISA và phân tích thống kê (t 

test) cho thấy kháng huyết thanh đa dòng thỏ được gây miễn dịch 

với protein CP của PaMoV không phản ứng với protein của cây 

chanh leo, các protein là tác nhân khóa trong phản ứng miễn dịch 

gồm BSA và Skim milk và có thể phát hiện dễ dàng PaMoV trong 

mẫu lá chanh leo bệnh. Kháng huyết thanh PaMoV cũng phản ứng 

với hai potyvirus đang gây hại chanh leo tại Việt Nam là TelMV 

và EAPV-IB và do đó có thể được ứng dụng để chọn tạo giống 

chanh leo sạch potyvirus. 

Kết quả kiểm tra PTA-ELISA với kháng huyết thanh PaMoV và 

RT-PCR với cặp mồi đặc hiệu potyvirus và 4 cặp mồi đặc hiệu 

PaMoV, TelMV, EAPV-IB và EAPV-AO trên 55 mẫu cây chanh 

leo thu năm 2020 tại 11 địa điểm thuộc Đức Trọng - Lâm Đồng, 

Mộc Châu - Sơn La, Vân Hồ - Sơn La và Quế Phong - Nghệ An 

cho thấy 52 mẫu (94,5 %) nhiễm PaMoV, 17 mẫu (30,9 %) nhiễm 

TelMV, 47 mẫu (85,5 %) nhiễm EAPV-IB và 20 mẫu (36,4 %) 

nhiễm EAPV-AO. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra RT-PCR cho thấy 



nhiễm hỗn hợp potyvirus trên chanh leo tại Việt Nam rất phổ biến. 

Trong tổng số 55 mẫu kiểm tra chỉ có 4 mẫu nhiễm 1 virus, và có 

tới 26 mẫu nhiễm 2 virus, 20 mẫu nhiễm 3 virus, thậm chí có 4 

mẫu nhiễm cả 4 potyvirus.  

Đã tổng hợp hạt AuNP (nano vàng) có chất lượng tốt với kích 

thước trong phạm vi 28 – 33.3 nm và phù hợp để tạo que thử 

nhanh. Kết quả các thí nghiệm tối ưu cho thấy khả năng liên kết 

của kháng thể IgG (PaMoV) vào hạt AuNP không phụ thuộc pH 

và lượng kháng thể tối ưu để liên kết và ổn định hệ keo AuNP là 

~ 4 µg IgG/mL AuNP. 

Hai loại kháng thể tạo được gồm IgG thỏ đặc hiệu PaMoV và IgY 

gà đặc hiệu IgG thỏ và hạt AuNP đã được sử dụng để tạo que thử 

nhanh. Kết quả thí nghiệm cho thấy que thử có thể phát hiện 

PaMoV với đệm chiêt mẫu là đệm chuyên dùng cho que thử nhanh 

do viện DSMZ cung cấp. Que thử có thể phát hiện PaMoV trong 

mẫu cây chanh leo với độ hòa loãng 1/200. Que thử PaMoV 

không phản ứng với TelMV và EAPV-IB.  
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Thạc sĩ 

Nghiên cứu nấm 

Sclerotium rolfsii 

Sacc. gây bệnh héo 

rũ gốc mốc trắng 

trên một số cây 

trồng cạn  

Hứa Hồng 

Dũng 

PGS.TS. Đỗ 

Tấn Dũng 

Bệnh héo rũ gốc mốc trắng gây hại phổ biến trên nhiều loại cây trồng khác 

nhau như cà chua, lạc, đậu cô ve, đậu đen,v.v, bệnh có thể phát sinh gây hại 

ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, nhưng gây hại chủ yếu từ giai 

đọan cây phân cành- ra hoa- hình thành củ (quả) cho đến khi thu hoạch. Thu 

thập mẫu bệnh, phân li nuôi cấy được 8 mẫu phân lập (Isolate nấm S.rolfsii) 

trên bốn cây ký chủ: cây lạc, cà chua, đậu cô ve, đậu đen. 

Nghiên cứu, xác định đặc điểm hình thái sinh học của 8 isolate nấm S. rolfsii: 

tản nấm không có sự khác nhau nhiều giữa các isolate, tản nấm có màu trắng 

xốp bông, đâm tia và chỉ có sự khác nhau về thời gian hình thành hạch, màu 

sắc, kích thước. Nấm S. rolfsii đều có thể phát triển thuận lợi trên môi trường 

PGA, PCGA và CGA, nhưng phát triển tốt nhất là trên môi trường PGA.  

Tính gây bệnh của các isolate nấm S. rolfsii khi lây nhiễm trên cây ký chủ 

cùng họ và ký chủ khác họ thực vật đều có thể phát bệnh, nhưng tỷ lệ bệnh 



trên chính cây ký chủ hoặc cây trong cùng họ thường cao hơn trên các loại 

ký chủ khác họ.  

Khảo sát hiệu lực ức chế của nấm đối kháng T. viride với nấm S. rolfsii trên 

môi trường PGA đạt cao nhất khi nấm đối kháng có mặt trước nấm bệnh. 

Hiệu lực ức chế với các isolate nấm S. rolfsii đạt cao nhất, dao động từ 51,4% 

– 68,4%. Hiệu lực ức chế của vi khuẩn đối kháng B. subtilis với các isolate 

nấm S. rolfsii trên môi trường PGA đạt cao nhất khi vi khuẩn đối kháng có 

mặt trước, dao động từ 52,7% - 62,2%. 

Hiệu lực phòng trừ của nấm đối kháng T. viride với bệnh héo rũ gốc mốc 

trắng (S. rolfsii) trong điều kiện chậu vại đạt cao nhất khi xử lý nấm đối 

kháng trước nấm gây bệnh. Hiệu lực phòng trừ bệnh héo rũ gốc mốc trắng 

hại đậu cô ve, đậu đen, đậu xanh dao động từ 76,5% - 78,5%. Như vậy khi 

trong đất, trong vùng rễ cây trồng, các vi sinh vật đối kháng (nấm T. viride 

hoặc/ và vi khuẩn B. subtilis) đã có mặt hoặc xử lý vào đất trước khi nấm 

gây bệnh xâm nhiễm thì cho hiệu lực ức chế và hiệu quả phòng trừ bệnh sẽ 

tăng lên rõ rệt. Kết quả nghiên cứu đề tài có thể góp phần quan trọng trong 

nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật đối kháng phòng trừ bệnh héo rũ gốc mốc 

trắng gây hại trên nhiều cây trồng cạn. 

 

26 

Thạc sĩ 

Nghiên cứu bệnh 

chảy gôm hại cây 

đào cảnh tại tỉnh 

Nam Định và vùng 

phụ cận 

Đỗ Văn 

Cường 

TS. Nguyễn 

Đức Huy 

1. Bệnh chảy gôm gây hại trên cây đào xuất hiện ở xuất hiện ở tất cả các địa 

điểm điều tra, các vùng trồng đào chính của Nam Định và hai vùng phụ cận 

bao gồm Thái Bình và Hải Dương, tỷ lệ bệnh ở mức cao (19,0-65,0%) và 

gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây đào, tuy nhiên 

mức độ từng thời điểm là khác nhau, từ tháng 4 đến tháng 8 bệnh phát sinh 

gây hại mạnh, từ tháng 9 xu hướng các vết chảy gôm bị khô và bong nên khó 

quan sát được triệu chứng bệnh. 

2. Diễn biến bệnh chảy gôm đào đều có xu hướng tăng từ tháng 4 đến tháng 

8 do thời tiết có mưa, ẩm độ cao và nhiệt độ thích hợp cho bệnh phát sinh, 

phát triển. Tỷ lệ bệnh cao nhất vào thời điểm tháng 8-9 (lên đến 65,0%). 

3. Trong nghiên cứu này đã phân lập và xác định được tác nhân gây bệnh 

chảy gôm cây đào là do nấm B. dothiana. 

4. Nấm B. dothiana phát triển tốt ở pH7, nhiệt độ 25-30oC và môi trường 

PDA. 



5. Nấm B. dothiana gây bệnh trên cả đào phai và bích đào khi lây nhiễm có 

sát thương. 

6. Thuốc trừ nấm Antracol 70WP cho hiệu lực ức chế nấm B. dothiana cao 

nhất trong điều kiện in vitro so với thuốc Nativo 75WG và Amista Top 325 

SC. 

7. Nấm đối kháng Trichoderma asperellum cho hiệu quả ức chế Nấm B. 

dothiana tốt nhất so với nấm Cheatomium sp. 

8. Vi khuẩn đối kháng Bacillus amyloliquefaciens có hiệu lực ức chế Nấm 

B. dothiana so với vi khuẩn đối kháng B. velezensis. 

9. Thuốc Antracol 75 WP có khả năng hạn chế được bệnh chảy gôm cây đào 

ngoài đồng ruộng. Hiệu quả đạt 46,4% cao nhất so với hai thuốc Nativo và 

Amistar Top.  

 

27 

Thạc sĩ Nghiên cứu bệnh 

đạo ôn hại lúa năm 

2020-2021 tại địa 

bàn huyện Giao 

Thủy - Nam Định 

Trần Quang 

Hưng 

TS. Nguyễn 

Đức Huy  

28 

Thạc sĩ Đánh giá và tạo 

nguồn vật liệu 

mang QTL9 liên 

quan đến cấu trúc 

bông lúa 

1. Dương Lê 

Đạt 

TS. Khổng 

Ngân Giang 

TS. Lê Thị 

Tuyết Châm 
 

29 

Thạc sĩ Đánh giá thực trạng 

canh tác lúa và xác 

định mật độ cấy, 

lượng đạm bón 

thích hợp cho 

giống lúa Tẻ đỏ tại 

huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên 

2. Nguyễn 

Đức Trung 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

TS. Dương 

Xuân Tú  
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Thạc sĩ Đánh giá khả năng 

kết hợp của các 

dòng thuần ngô nếp 

tím và ngô ngọt tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

3. Nguyễn 

Thị Nguyệt 

Anh 

GS.TS. Vũ 

Văn Liết 
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Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh 

hưởng của phân 

bón và mật độ 

trồng đến sinh 

trưởng, năng suất 

giống lạc ĐM1 tại 

Hiệp Hòa - Bắc 

Giang 

4. Nguyễn 

Thị Thúy 

Ngoan 

TS. Nguyễn 

Thị Loan 

TS. Đồng Thị 

Kim Cúc  

32 

Thạc sĩ Nghiên cứu xác 

định giống và ảnh 

hưởng của liều 

lượng bột vỏ trứng 

đến sinh trưởng và 

năng suất đậu 

tương (Glycine 

Max (L.) Merrill) 

tại Gia Lâm, Hà 

Nội 

5. Nguyễn 

Thị Đoan 

Ngọc 

TS. Vũ Ngọc 

Thắng  
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Thạc sĩ Ảnh hưởng của 

lượng hạt giống và 

phân đạm bón đến 

sinh trưởng và 

năng suất của 

giống lúa HL5 tại 

vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ 

6. Trần Thị 

Thu Trang 

TS. Nguyễn 

Văn Lộc 

TS. Nguyễn 

Thành Đức  

34 
Thạc sĩ Đánh giá ảnh 

hưởng của liều 

7. Đỗ Xuân 

Hưng 

TS. Nguyễn 

Thị Ngọc  



lượng phân bón 

đến năng suất, chất 

lượng một số dòng, 

giống lúa tẻ đen tại 

Thanh Trì, Hà Nội 

Dinh 

TS. Phạm 

Văn Dân 

35 

Thạc sĩ Ảnh hưởng của 

thời vụ, thời gian 

lai và khoảng cách 

trồng đến năng suất 

và chất lượng hạt 

lai giống ớt chỉ 

thiên GL1 

8. Tamela 

Jeremias 

Clemente . 

TS. Vũ 

Thanh Hải 

TS. Ngô Thị 

Hạnh  

36 

Thạc sĩ Đặc điểm sinh 

trưởng, năng suất 

của một số giống 

ngô lai mới và ảnh 

hưởng của phân 

bón đến giống ngô 

VNUA A36 tại Gia 

Lâm – Hà Nội 

9. Manhica 

Vasco Valter 

. 

TS. Nguyễn 

Văn Phú  

37 

Thạc sĩ Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và 

đa dạng di truyền 

nguồn gen Nga 

Truật (Curcuma 

zedoaria Rosc.) 

10. Trần Thị 

Trang 

TS. Trần 

Bình Đà 

TS. Nguyễn 

Văn Khiêm  

38 

Thạc sĩ Khảo sát một số 

dòng, giống khoai 

lang mới và nghiên 

cứu ảnh hưởng của 

phân bón, mật độ 

trồng đến dòng 

11. Vũ Thị 

Chinh 

TS. Vũ Ngọc 

Lan 

 



khoai lang KL03 

tại Hải Dương 

39 

Thạc sĩ Đặc điểm sinh học, 

sinh thái của bọ 

cánh mạch xanh 

Chrysoperla sp. 

(Neuroptera: 

Chrysopidae) tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

năm 2020-2021 

12. Somesak 

Vongthurng . 

PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Tùng  
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Thạc sĩ Nghiên cứu bệnh 

héo rũ gốc mốc 

trắng (Sclerotium 

rolfsii Sacc.) hại 

một số cây trồng 

cạn vùng Hà Nội 

năm 2021-2021 

13. Nguyễn 

Ngọc Huyền 

PGS. TS. Đỗ 

Tấn Dũng  

41 

Thạc sĩ Nghiên cứu bệnh 

thối gốc rễ 

(Phytophthora sp.) 

cây chanh leo và 

cây na 

14. Ngô Văn 

Đạt 

TS. Nguyễn 

Đức Huy  

III.  

Tiến 

sĩ 

1 

Tiến sĩ 

Nghiên cứu hiện 

trạng và cải tiến hệ 

thống cây trồng 

trên vùng đất ven 

biển tỉnh Thanh 

Hóa 

 Nguyễn 

Trọng Trang 

PGS.TS. Vũ 

Đình Hòa 

PGS.TS. Hà 

Thị Thanh 

BÌnh 

Luận án nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc biệt là điều 

kiện đất đai và mức thích hợp với các loại cây trồng; đánh giá hiện trạng hệ 

thống cây trồng, những tồn tại và hạn chế của hệ thống cây trồng hiện tại ở 

vùng ven biển Thanh Hóa;  tuyển chọn bộ giống cây trồng (lúa, đậu tương, 

lạc, đậu xanh) thích hợp có thể thay thế bổ sung vào hệ thống cây trồng 

hiện tại; đề xuất hệ thống cây trồng cải tiến cho vùng đất ven biển tỉnh 

Thanh Hóa thông trong thời gian tới. 



2 

Tiến sĩ 

Nghiên cứu đặc 

điểm nông sinh học 

và biện pháp kỹ 

thuật nâng cao 

năng suất, phẩm 

chất thanh long 

ruột đỏ tại một số 

tỉnh phía Bắc 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 

PGS.TS. 

Nguyễn Quốc 

Hùng và TS. 

Đoàn Văn Lư 

Luận án đã tập trung nghiên cứu một số nội dung chính, bao gồm: đánh giá 

hiện trạng sản xuất thanh long ở một số tỉnh phía Bắc; nghiên cứu đặc điểm 

nông sinh học của một số giống thanh long ruột đỏ, tuyển chọn và xác định 

giống trồng phù hợp với điều kiện sinh thái một số tỉnh phía Bắc; và nghiên 

cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng, 

năng suất và chất lượng của giống thanh long ruột đỏ ở các tỉnh phía Bắc. 

Các biện pháp kỹ thuật canh tác chính được chọn nghiên cứu của luận án 

là: kỹ thuật cắt tỉa, bón phân, xử lý ra hoa trái vụ, phương thức trồng và xây 

dựng mô hình thử nghiệm các kết quả nghiên cứu của đề tài luận án trên 

giống thanh long ruột đỏ TL5 ở một số tỉnh phía Bắc. 

3 

Tiến sĩ 

 Nghiên cứu chọn 

tạo giống hoa lay 

ơn (Gladiolus sp.) 

chất lượng cao 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

 PGS.TS 

Đặng Văn 

Đông, 

PGS.TS Vũ 

Đình Hòa 

Ở Việt Nam, hoa lay ơn được sản xuất với diện tích lớn và rất có tiềm năng 

xuất khẩu. Tuy nhiên bộ giống được sử dụng hiện nay là những giống tuyển 

chọn, nhập nội từ nước ngoài và nhiều giống không thích nghi với điều 

kiện trồng trọt ở Việt Nam. Luận án này được thực hiện để giải quyết các 

nội dung sau: i) Đánh giá và tuyển chọn được nguồn vật liệu cho chọn tạo 

giống hoa lay ơn mới thông qua các đặc điểm nông học, đa dạng di truyền 

và khảo sát các tham số di truyền; ii) Tạo quần thể lai, đánh giá và chọn lọc 

các dòng lai mới tạo ra; iii) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng hiệu 

quả nhân giống của dòng lai lay ơn mới tạo ra. 

 

2. Trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 

TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của lượng phân bón 

và mật độ đến sinh trưởng, 

năng suất và chất lượng của 

dòng khoai lang 15D-1-16 tại 

Thanh Trì- Hà Nội 

Nguyễn Thị Thủy 
PGS.TS. Tăng 

Thị Hạnh 

Khi trồng dòng khoai lang 15D-1-16 với lượng phân 

bón P2 (60N: 60P2O5: 90K2O) và mật độ trồng M2 

(40.000 khóm/ha) có lượng quang hợp quần thể đạt lớn 

nhất, thu được năng suất củ tươi cao đạt 21,5 tấn/ha 

trong vụ Xuân và 20,1 tấn/ha trông vụ Đông, tỷ lệ củ 

thương phẩm lớn (47%), hàm lượng chất khô (31,3%), 

hàm lượng tinh bột (17,6%) cao nhất. 

2 Thạc sĩ 

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật 

độ và lượng đạm bón đến năng 

suất và chất lượng bắp tươi của 

Hoàng Kim Thoa 
PGS.TS. Nguyễn 

Việt Long 

Năng suất bắp tươi của giống đường lai ĐL89 có xu 

hướng tăng khi tăng lượng phân bón và ở mật độ thấp. 

Tại nền phân bón P3 (160kg N) và mật độ M3 (4,8 vạn 



giống ngô đường ĐL89 tại Đan 

Phượng, Hà Nội 

và TS. Vương 

Huy Minh 

cây/ha) đạt năng suất cao nhất, (tương ứng là 15,0 

tấn/ha trong vụ Xuân, 14,7 tấn/ha trong vụ Thu Đông 

và 14,4 tấn/ha trong vụ Xuân, 14,1 tấn/ha trong vụ Thu 

Đông). Công thức là P3M3 cho năng suất bắp tươi cao 

nhất 15,8 tấn/ha trong vụ Xuân và 15,4 tấn/ha trong vụ 

Thu Đông. 

Công thức P3M3 có chất lượng ăn tươi ngon về hương 

thơm, vị đậm ở các điểm đánh giá cao. Bên cạnh đó, 

nó còn có hàm lượng tinh bột thấp, Protein trong hạt 

non và độ Brix cao nhất trong các công thức thí 

nghiệm. 

Công thức P3M3 được xác định cho năng suất và 

chất lượng cao nhất 

3 Thạc sĩ 

Nghiên cứu các biện pháp kỹ 

thuật trên tổ hợp lai ngô triển 

vọng tại Đan Phượng, Hà Nội 

Bùi Đức Hải 

TS. Nguyễn Mai 

Thơm 

và TS. Ngô Thị 

Minh Tâm 

1) Sau khi đánh giá 20 tổ hợp lai về đặc điểm 

sinh trưởng, hình thái, sức chống chịu và năng 

suất hạt, 2 tổ hợp lai ưu tú là THL1 và THL19 

có năng suất lần lượt là 91,8 tạ / ha và 95,1 tạ / 

ha đã chọn. Chúng vừa có khả năng chống chịu 

một số bệnh chính, vừa có đặc điểm chịu hạn 

tốt.  

2) Xác định mật độ trồng thích hợp và liều 

lượng bón thích hợp cho THL1 là công thức 

P3M2, tương ứng với mức bón 180 kg N - 100 

kg P2O5 - 100 kg K2O và mật độ trồng khoảng 

6,5 vạn cây / ha (64.935 cây / ha), khoảng cách  

tối ưu giữa hàng  x cây là 70 cm x 22 cm. 

4 Thạc sĩ 
Đánh giá đặc điểm nông sinh 

học và ảnh hưởng của phân lân, 
Đặng Thị Mỹ Linh 

TS. Phạm Thị 

Ngọc 

- Đặc điểm nông sinh học của bưởi Thồ: Giống bưởi 

Thồ là giống có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, 

khả năng chống chịu các loại sâu bệnh cao. Bưởi Thồ 



kali đối với giống  bưởi Thồ tại 

Phú Xuyên, Hà Nội 

và TS. Đoàn Thu 

Thủy 

chín sớm vào Rằm Trung Thu nên giá bán và lợi nhuận 

thu được khá cao. Cây có dạng mâm xôi. Chiều cao 

cây trung bình từ 3,3 đến 5,5m tùy theo độ tuổi từng 

cây, bộ tán khá rộng và khỏe, đỉnh lá nhọn, màu xanh 

đậm, gần cuống lá xẻ 2 thùy. Quả hình bầu dục, vỏ quả 

khi chín có màu vàng sáng và nhẵn, khối lượng quả 

vừa phải (1,1-1,3 kg), khá nhiều hạt (bình quân 45 

hạt/quả), tỷ lệ phần ăn được 56,6%, tương đối ngọt (độ 

Brix 10,6%) vị ngọt thanh, múi ráo và dễ bóc, tép màu 

vàng đậm, vị thơm. 

- Qua đánh giá công thức ở thí nghiệm phân lân với 

cây bưởi Thồ 5-6 tuổi cho thấy sự phát triển tốt nhất 

về hầu hết các chỉ tiêu sinh trưởng chiều dài lộc, đường 

kính lộc, chiều dài lá lộc, chiều dài eo lá, chiều rộng lá 

lộc, chiều rộng eo lá, ở công thức 30 kg phân hữu cơ 

hoai mục + 0,5 kg phân Tricoderma + 500g N + 500g 

K2O + 1800g P2O5 và công thức 30 kg phân hữu cơ 

hoai mục + 0,5 kg phân Tricoderma+ 500g N + 500g 

K2O + 2200g P2O5 tăng trưởng nhanh hơn hẳn. Công 

thức 30 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg phân 

Tricoderma+ 500g N + 500g K2O cho thấy sự phát 

triển kém hơn so với công thức còn lại. Các chỉ tiêu về 

năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế thì công thức 

30 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg phân 

Tricoderma+ 500g N + 500g K2O + 1800g P2O5  vẫn 

ưu việt hơn.  

- Ở thí nghiệm phân kali với cây bưởi Thồ 5-6 tuổi cho 

thấy sự phát triển về các chỉ tiêu sinh trưởng còn chưa 

đồng đều. Tuy nhiên ở công thức 30 kg phân hữu cơ 

hoai mục + 0,5 kg phân Tricoderma + 500g N + 700g 

P2O5 + 1400g K2O và công thức 30 kg phân hữu cơ 

hoai mục + 0,5 kg phân Tricoderma + 500g N + 700g 

P2O5 + 1800g K2O vẫn cho thấy sự phát triển tốt nhất 



ở nhiều chỉ tiêu năng suất như: chiều cao quả, đường 

kính quả, tỷ lệ đậu quả, chỉ số TSS, NSLT và hiệu quả 

kinh tế.  

- Đề nghị bổ sung công thức bón phân 30 kg phân hữu 

cơ hoai mục + 0,5 kg phân Tricoderma+ 500g N + 

500g K2O + 1800g P2O5 + 1400g K2O vào quy trình 

kỹ thuật chăm sóc cây bưởi Thồ tại Phú Xuyên - Hà 

Nội. 

5 Thạc sĩ 

Đánh giá sinh trưởng, năng suất 

và chất lượng một số dòng lúa 

thuần mới tại Gia Lâm, Hà Nội 

Vũ Quang Anh 

TS. Phan Thị 

Thu Hiền 

vàPGS.TS. Trần 

Văn Quang 

Đề tài đã chọn được hai dòng TD6 và TD7 là dòng ưu 

tú nhất, có thời gian sinh trưởng 132 - 134 ngày trong 

điều kiện vụ Xuân và 107 ngày trong điều kiện vụ 

Mùa, nhiễm nhẹ sâu bệnh, năng suất thực thu đạt tương 

ứng 70,0 và 72,9 tạ/ha trong vụ Xuân và  65,5 - 68,5 

tạ/ha trong vụ Mùa. Dòng TD6 có chiều dài hạt gạo 

7,0 mm, có hạng hạt thon dài, dòng TD7 có hạt gạo dài 

6,3mm có dạng hạt trung bình có tỷ lệ gạo nguyên cao 

98% trong vụ Mùa; cơm của dòng TD6 được đánh giá 

mềm, ngon, xếp loại khá.  

6 Thạc sĩ 

Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ 

gen khả năng chịu mặn ở giai 

đoạn mạ của bộ giống lúa bản 

địa Việt Nam. 

Vũ Thị Hường 

PGS.TS. Vũ Thị 

Thu Hiền  

và TS. Hoàng 

Thị Giang 

- Luận văn đã cung cấp bộ cơ sở dữ liệu về khả năng 

chịu mặn của bộ giống lúa Việt Nam được nghiên cứu, 

làm cơ sở lựa chọn vật liệu cho công tác lai tạo giống 

lúa chống chịu mặn. 

- Đề xuất phương pháp đánh giá khả năng chịu mặn của 

cây lúa một cách hiệu quả.  

- Các giống lúa chịu mặn được tuyển chọn trong 

nghiên cứu sẽ là nguồn vật liệu khởi đầu cho công tác 

chọn tạo giống lúa có khả năng chịu mặn để ứng phó 

với biến đổi khí hậu trong tương lai.- Luận văn cung 

cấp các QTL tiềm năng và các gen ứng viên liên kết 

với tính trạng chịu mặn, phục vụ công tác chọn tạo 

giống lúa chống chịu mặn. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể là tài liệu tham 

khảo cho các nghiên cứu khoa học sâu hơn liên quan 



đến tính chịu mặn trên cây lúa. 

 

7 Thạc sĩ 

Hiện trạng và đề xuất giải pháp 

góp phần sản xuất lúa bền vững 

ở Thái Bình  

Phạm Thị Hiên 
TS. Đỗ Thị 

Hường 

+ Thời gian sinh trưởng của các giống dao động từ 

121 - 130 ngày vào Vụ Xuân, 101-106 ngày vào vụ 

Mùa. 

Vụ Xuân 2020 số bông hữu hiệu từ 3,3-5,1 

bông/khóm và 141,1-208,5 hạt/bông. Giống ĐHS15 

và giống Thái Thịnh có năng suất đạt cao nhất 

tương ứng là 66,61 tạ/ha và 64,39 tạ/ha. 

Vụ Mùa 2019 số bông hữu hiệu từ 4,5 - 5,7 

bông/khóm và đạt từ 121,8 – 193,0 hạt/bông. 
Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gạo của Việt  Nam, 2 giống HN01 và 

BT7-KBL được đánh giá đạt chất lượng cao nhất trong số 8 giống lúa thử 

nghiệm ở cả vụ Xuân và vụ Mùa, được đánh giá có nhiều đặc điểm nổi 

trội hơn, phù hợp gieo cấy trong điều kiện tại Thái 

Bình hiện nay. 

 

8 Thạc sĩ 

Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp phát triển sản xuất rau hữu 

cơ tại Sóc Sơn, Hà Nội 

Trần Sĩ Cương 
TS. Nguyễn Thị 

Ái Nghĩa 

 

 

9 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc điểm sinh 

trưởng, phát triển và biện pháp 

kỹ thuật bón phân cho hoa hiên 

Nguyễn Minh Tâm 

PGS.TS. Phạm 

Thị Minh 

Phượng 

và TS. Trần Anh 

Tuấn 

- Các THL hoa hiên sinh trưởng và phát triển tốt trong 

điều kiện trồng tại Gia Lâm, Hà Nội. THL năm 2017 

có chiều cao cây từ 49,3 – 91,8 cm, số lá/cây từ 9 – 21 

lá.  31/37 THL xuất hiện ngồng, số nụ/ ngồng đạt từ 3 

đến 16 nụ, tỷ lệ hoa hữu hiệu từ 77,4% đến 100% . 

Nhiều THL có đường kính hoa lớn từ 10 cm đến 16 

cm, đường kính nụ từ 2 cm đến 2,5 cm. Màu sắc chủ 

đạo của các THL này là đỏ, cam, vàng và tím.  

THL năm 2018 có chiều cao cây từ 47,3 – 74,2 cm, số 

lá/cây từ 12 – 21 lá . Ở các THL năm 2018, chiều cao 

cây và kích thước ngồng thấp hơn các THL năm 2017 

phù hợp với mục đích trồng thảm, trồng viền. 

- Các dòng hoa hiên lai được chọn lựa 2020-2021 có 

chiều cao cây từ 33,4 – 81,2 cm, số lá/cây từ 5 – 19 lá. 



 

10 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh 

học một số mẫu giống đậu bắp 

(Abelmoschus esculentus (L.) 

Moench) và biện pháp kỹ thuật 

thâm canh tại Gia Lâm – Hà 

Nội 

Nguyễn Thành 

Trung 

TS. Vũ Quỳnh 

Hoa 

- Đánh giá chọn được các giống đậu bắp có tiềm năng 

năng suất, khả nhiễm nhiễm bệnh thấp. 

- Đã đánh giá được ảnh hưởng của mật độ trồng và 

mức phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống 

đậu bắp F1 VA.80 vụ Hè thu năm 2020, tại Gia Lâm – 

Hà Nội. 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi xác định được: 

- Các mẫu giống đậu bắp: G2, G28, G30, G31, G32, 

G34. Đặc biệt, có một số mẫu giống đậu bắp lùn: G1, 

G3, G4, G5, G17, G20, G22, G27, G33, G402, G44 có 

tiềm năng năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. 

- Khi trồng mật độ 26.600 cây/ha và bón mức phân 

150N + 150P2O5 + 150K2O + 3 tấn phân HCVS sông 

Gianh thì đậu bắp cho thời gian sinh trưởng là 112 

ngày, sinh trưởng tốt với chiều cao cây đạt 100,2cm, 

có số lá đạt 15,3 lá/cây, số cành cấp 1 đạt 8,6 cành 

/cây, cho số hoa lớn nhất là 14,3 hoa/cây, số quả lớn 

nhất đạt 11,7 quả/cây, chiều dài quả đạt 18,1 cm, 

đường kính quả là 1,8 cm, thu được năng suất cao đạt 

11,6 tấn/ha, hiệu quả kinh tế đạt cao nhất, lợi nhuận 

đạt 208.450.000 đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận đạt 1,49 

lần. 

11 Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của mật độ và liều 

lượng phân bón đến giống ngô 

nếp lai TG10 tại vùng Đồng 

bằng Sông Hồng và Bắc Trung 

Bộ 

Cấn Văn Cường 

TS. Phạm Tuấn 

Anh 

và TS. Lê Văn 

Hải 

Các mật độ và liều lượng phân bón khác nhau có ảnh 

hưởng không lớn đến thời gian sinh trưởng (từ gieo 

đến tung phấn, phun râu và thu hoạch bắp tươi) của 

giống ngô nếp TG10 ở cả Hà Nội và Thanh Hóa. Các 

đặc điểm nông học của giống TG10 gồm chiều cao 

cây, chiều cao đống bắp, trạng thái cây, trạng thái bắp 

có sự khác biệt rõ rệt giữa các mật độ và liều lượng 

phân bón khác nhau. Giống ngô TG10 biểu hiện khả 

năng chống đổ tốt, nhiễm nhẹ bệnh đốm lá lớn, đốm 



lá nhỏ và bệnh rỉ sắt ở các mật độ và liều lượng phân 

bón khác nhau. Mật độ và liều lượng phân bón khác 

nhau ít ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan, nhưng 

ảnh hưởng rất rõ đến các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất bắp tươi giống ngô TG10 tại Hà Nội và 

Thanh Hóa. Giống ngô TG10 đạt năng suất bắp tươi 

> 13 tấn /ha ở 4 công thức mật độ và liều lượng phân 

bón khác nhau, trong đó công thức P2M2 có năng 

suất và hiệu quả kinh tế cao nhất. 

12 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đánh giá tác động 

phá đêm (night break) của đèn 

LED cải tiến đến sự sinh 

trưởng, ra hoa của cây hoa cúc  

Đặng Xuân Thu 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

và GS.TS. 

Nguyễn Quang 

Thạch 

Nghiên cứu đã xác định được đèn LED PTP có phổ 

phát xạ tập trung vùng đỏ (660nm) và đỏ xa (730nm) 

là đèn chuyên dụng tối ưu để điều khiển ra hoa cho cây 

hoa cúc (đặc biệt trong vụ Đông) tại Việt Nam.  

Các công thức được ngắt đêm bằng chiếu sáng từ 30 

phút- 8 giờ với các loại đèn LED nghiên cứu đều kìm 

hãm sự ra hoa, làm nụ ra muộn từ 27- 31 ngày các chỉ 

tiêu sinh trưởng thân lá, chất lượng cành hoa đặc biệt 

chiều cao cây cao hơn đối chứng rõ rệt. Tác động tăng 

sinh trưởng và kìm hãm ra hoa tăng theo thời lượng 

ngắt đêm.  

Đã bố trí xây dựng mô hình trồng cúc trong điều kiện 

sản xuất tại Tây Tựu trên giống cúc Vàng Tàu có sử 

dụng đèn LED PTP để ngắt đêm với thời lượng 3 giờ cho 

thấy công thức ngắt đêm làm cây ra hoa chậm hơn 58 

ngày (93/35ngày) so với đối chứng không ngắt đêm. Đèn 

LED PTP tỏ ra có hiệu quả ngắt đêm cao hơn (cho thời 

gian ra hoa muộn hơn, chiều cao cây cao hơn) so với đèn 

LED Rạng Đông và LED Roman mặc dù có thời lượng 

ngắt đêm ngắn hơn (3 giờ/ 8- 10 giờ).  

Qua phân tích DNA đã phát hiện thấy có khác biệt rõ 

rệt về sự xuất hiện gen PHYA ở cây dưới điều kiện 

ngắt đêm và không được ngắt đêm. 

Nghiên cứu đã chứng minh và khẳng định phản ứng 



ngắt đêm (NB) có vai trò quyết định đến sự kìm hãm 

ra hoa của cây hoa cúc trồng trong điều kiện quang chu 

kỳ ngày ngắn. Đã xác định được những thông số cơ 

bản trong quy trình sử dụng đèn LED PTP để điều 

khiển kìm hãm ra hoa của các giống cây hoa cúc được 

trồng phổ biến ở vụ Đông vùng đồng bằng sông Hồng 

(cúc Kim Cương, cúc Vàng Tàu). Cúc được ngắt đêm 

có các chỉ tiêu sinh trưởng thân lá, đặc biệt chiều cao 

cây cao hơn đối chứng không ngắt đêm đáng kể. Ở 

công thức ngắt đêm tối ưu, chiều cao cây cao hơn đối 

chứng không ngắt đêm hơn 2 lần (83/40cm). Sử dụng 

đèn LED PTP để ngắt đêm với thời lượng 3 giờ là công 

thức có hiệu quả cao hơn so với công thức thắp ngắt 

đêm 8-10 giờ bằng đèn LED Rạng Đông và LED 

Roman, tiết kiệm được 75% lượng điện tiêu thụ.  

13 Thạc sĩ 

Nghiên cứu một số biện pháp 

kỹ thuật nâng cao năng suất và 

hiệu quả sản xuất giống lạc 

HL22 tại huyện Hiệp Hòa tỉnh 

Bắc Giang 

Nguyễn Đức 

Cương 

TS. Phùng Thị 

Thu Hà 

và TS. Đồng Thị 

Kim Cúc 

Thời vụ thích hợp gieo trồng giống lạc HL22 ở Hiệp 

Hòa Bắc - Giang trong vụ Xuân từ 1/2 – 7/2, năng 

suất thực thu đạt từ 3,48 – 3,51 tấn/ha, nhiễm nhẹ sâu 

bệnh hại (điểm 1 -3). 

Che phủ nilon cho năng suất thực thu cao nhất đạt 

3,52 tấn/ha, kế tiếp là rơm rạ đạt 3,37 tấn/ha; lãi thuần 

dao động từ 30.928.400 – 31.428.400đ 

Mật độ gieo trồng giống lạc HL22 ở Hiệp Hòa Bắc - 

Giang phù hợp từ 35 – 40 cây/m2, năng suất thực thu 

đạt từ 3,43 – 3,55 tấn/ha, nhiễm nhẹ sâu bệnh hại 

(điểm 1 -3). 

Liều lượng phân bón (1ha) thích hợp cho giống lạc 

HL22 ở Hiệp Hòa Bắc - Giang là 5 tấn phân chuồng + 

40 kg N + 120 kg P205 + 80 kg K20 + 500 kg vôi bột, 

năng suất lạc đạt 3,58 tấn/ha, nhiễm nhẹ sâu bệnh hại 

(điểm 1 -3), lãi thuần dao động đạt  34.705.300 

đồng/ha. 



14 Thạc sĩ 

Đánh giá sinh trưởng, năng suất 

và khả năng kháng bệnh gỉ sắt 

của các dòng đậu tương mới  

Phạm Thị Thương 

TS. Phùng Thị 

Thu Hà 

và TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

- Hầu hết các dòng đậu tương thí nghiệm đều có các 

chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh, 

các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu 

vượt trội so với giống đối chứng là DT96 (vụ Xuân: 

25,3 - 23,2 tạ/ha, vụ Thu Đông: 19,5 - 20,3 tạ/ha), 

DT84 (vụ Xuân: 20,8 - 23,9 tạ/ha, vụ Thu Đông: 17,6 

- 18,8 tạ/ha). 

- Ba dòng đậu tương VD2-3-8, VD3-8-3,  VD3-11-1 

có các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển, chống chịu 

sâu bệnh, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

vượt trội hơn so với các dòng còn lại cũng như giống 

đối chứng DT96, DT84.  

- 12 dòng đậu tương triển vọng mang gen kháng đều 

kháng tốt với nguồn nấm bệnh gỉ sắt tại Việt Nam. 

15 Thạc sĩ 

Nghiên cứu một số biện pháp 

kỹ thuật đến sinh trưởng và 

phát triển của cây bạc hà dại 

(Elsholtzia cypriani Chow) tại 

Hà Giang 

Dương Thị Hằng 
PGS.TS. Ninh 

Thi Phíp 

Với điều kiện sinh thái và đất đai của Đồng Văn, trong 

vụ Thu gieo trồng vào tháng 7 cây có sinh trưởng và 

phát triển tốt, cây Bạc hà dại có khả năng cho hoa lớn 

và năng suất cao hơn gieo trồng Bạc hà dại vào tháng 

8. 

Trong điều kiện gieo trồng với mật độ 12.500 cây/ha 

sẽ cho năng suất hiệu quả hơn so với mật độ trồng dầy 

hơn 13.300 cây/ha và 14.300 cây/ha, cây có điều kiện 

phát triển tán rộng trước khi phân hóa mầm hoa tạo 

nguồn nguyên liệu cho đàn ong. 

Thời điểm thu hoạch hạt giống tốt nhất là giữa tháng 

1, khi đó là thời điểm cho năng suất sinh khối lớn nhất.  

 

16 Thạc sĩ 

Thành phần bọ đuôi kìm bắt 

mồi sâu keo mùa thu 

Spondoptera frugiperda (J.E. 

Smith) trên ngô tại Tam Nông, 

Phú Thọ năm 2020; đặc điểm 

sinh học, sinh thái bọ đuôi kìm 

Trần Đức Nam 
PGS.TS. Nguyễn 

Đức Tùng 

1.Trong quá trình điều tra tại xã Hương Nộn – huyện 

Tam Nông – tỉnh Phú Thọ chúng tôi có phát hiện hai 

loài bọ đuôi kìm là loài bọ đuôi kìm đen Euborellia 

annulata Fabricius (Anisolabididae) và bọ đuôi kìm 

nâu Labidura ripria Pallas (Labiduridae). Trong đó 

loài bọ đuôi kìm nâu L. ripria  là phổ biến nhất. 



nâu Labidura riparia (Pallas) 

(Dermaptera: Labiduridae) 

2. Kết quả điều tra trên cây ngô tại xã Hương Nộn – 

Tam Nông – Phú Thọ cho thấy sâu keo mùa thu gây 

hại chủ yếu ở giai đoạn 3-5 lá và 8 -10 lá với mật độ 

lần lượt là 8,40 con/m2và  7,20 con/m2. Bọ đuôi kìm 

bắt đầu xuất hiện khi sâu keo gây hại nặng trên cây ngô 

và mật độ tăng dần cho đến khi cây ngô thu hoạch. 

3. Kích thước các pha phát dục của bọ đuôi kìm nâu L. 

riparia  hầu như không khác biệt một cách rõ rệt khi 

ăn hai loại thức ăn: thức ăn chó và sâu keo mùa thu, 

ngoại trừchiều rộng của ấu trùng tuổi 5 và chiều dài của 

trưởng thành đực có sự sai khác. Chiều rộng của ấu trùng 

tuổi 5 khi nuôi bằng sâu keo mùa thuthức ăn chó(3,033 

mm) lớn hơn khi nuôi bằng sâu keo mùa thu (2,747 

mm), Trưởng thành đực khi nuôi bằng sâu keo mùa thu 

có chiều dài 21,800 mm ngắn hơn khi nuôi bằng thức ăn 

chó (23,607 mm). 

4. Vòng đời của bọ đuôi kìm nâu khi nuôi bằng sâu 

keo mùa thu là 57,33 ± 2,07 ngày dài hơn khi nuôi 

bằng thức ăn chó 46,35 ± 0,99 ngày. Đồng thời, khi 

nuôi bằng thức ăn chó, bọ đuôi kìm cái đẻ nhiều trứng 

hơn khi nuôi bằng sâu keo mùa thu với tổng số lượng 

trứng trên con cái lần lượt là 61,45 ± 8,24 quả và 21,47 

± 6,81 quả. 

5. Tỷ lệ tăng tự nhiên của bọ đuôi kìm cái với thức ăn 

thức ăn chó là 0,077 cao hơn rõ rệt so với bọ đuôi kìm 

cái nuôi với sâu keo mùa thulà 0,042. Thời gian một 

thế hệ của loài bọ đuôi kìm nâu Labidura riparia cũng 

khác nhau rõ rệt lần lượt là 45,97 ngày với sâu keo mùa 

thuchó và 54,85 ngày với sâu keo mùa thu. 

6. Trong các tuổi sâu keo mùa thu, bọ đuôi kìm nâu 

Labidura riparia cái ăn nhiều nhất sâu non tuổi 1.Bọ 

đuôi kìm nâu ăn nhiều sâu keo mùa thu tuổi 2 hơn sâu 

đục thân ngô tuổi 2. Bọ đuôi kìm nâu chỉ sống được 



dưới 2 ngày khi không có thức ăn và nước uống, tuy 

nhiên khi có nước thời gian sống có thể kéo dài đến 

gần 9,87 ngày.  

17 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật 

học, sinh thái học loài mọt thòi 

đuôi Carpophilus dimidiatus 

Fabr. (Coleoptera: Nitidulidae) 

gây hại trên lạc nhập khẩu tại 

cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn 

năm 2020 

Nguyễn Thị Bích 

An 

PGS.TS. Hồ Thị 

Thu Giang 

Thành phần côn trùng gây hại trên nguyên liệu lạc 

nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn năm 

2020 được ghi nhận gồm có 10 loài thuộc 3 bộ, 7 họ. 

Trong đó có 5 họ thuộc bộ cánh cứng Coleoptera; 1 

loài thuộc bộ Lepidoptera và 1 loài thuộc bộ 

Psocoptera. Trong số đó mọt thòi đuôi (Carpophilus 

dimidiatus Fabr.) xuất hiện ở mức trung bình, các loài 

mọt đục hạt nhỏ (Rhizopertha dominica F.), mọt râu 

dài (Cryptolestes ferrugineus (Stephens), mọt thòi 

đuôi điểm vàng (Carpophilus hemipterus L.), và rệp 

sách (Liposcelis bostrychophila Badonnel) xuất hiện 

ít. Các loài mọt cà phê (Araecerus fasciculatus De 

Geer), mọt đậu xanh (Callosobruchus chinensis L.), 

mọt gạo dẹt (Asverus advena Waltl), mọt răng cưa 

(Oryzaephilus surinamenis Linnaeus), ngài địa trung 

hải (Ephestia cautella Walker) xuất hiện rất ít.  

Về thành phần côn trùng bắt mồi, ký sinh thu được 

trên sâu hại lạc nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, 

Lạng Sơn trong năm 2020, chúng tôi đã ghi nhận 02 

loài thiên địch, trong đó có 01 loài là bọ xít bắt mồi 

(Xylocoris flavipes Reuter) thuộc họ Anthocoridae 

ghi nhận ở mức xuất hiện ít và 01 loài ong ký sinh 

(Anisopteromalus calandrae Howard) thuộc họ 

Pteromalidae ghi nhận ở mức xuất hiện trung bình. 

Mật độ mọt thòi đuôi Carpophilus dimidiatus Fabr. 

trên nguyên liệu lạc khô nhập khẩu qua cửa khẩu Tân 

Thanh, Lạng Sơn giữa đợt 1 từ 04 – 06/2020 (trung 

bình 2,59 con/kg) và đợt 2 từ tháng 09 – 11/2020 

(trung bình 3,39 con/kg). Kết quả cho thấy ở đợt 2 

điều tra mật độ mọt thòi đuôi Carpophilus dimidiatus 



cao hơn so với đợt 1, tuy nhiên sự khác nhau không 

đáng kể. 

Ở nhiệt độ 25oC, độ ẩm 70% vòng đời của mọt thòi 

đuôi trên thức ăn lạc khô vỡ trung bình là 48,13 ngày, 

tổng số trứng đẻ của 1 trưởng thành cái trung bình là 

147,04  quả/con cái. Thời gian sống trung bình của 

trưởng thành cái trong điều kiện có thức ăn đạt 47,53 

± 1,93 ngày và trong điều kiện không có thức ăn đạt 

7,77  0,30 ngày.  

Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm 70% vòng đời của mọt thòi 

đuôi Carpophilus dimidiatus trên thức ăn lạc khô vỡ 

trung bình là 41,11 ngày. Tổng số trứng đẻ trung bình 

đạt 167,18 quả/con cái. Tỷ lệ chết các pha trước 

trưởng thành (trứng, sâu non, nhộng) trên thức ăn lạc 

vỡ lần lượt là 10,00; 4,94 và 1,29%. Tỷ lệ giới tính 

(đực/cái) qua ba thế hệ lần lượt là 1/1,7; 1/2,0; 1/1,5. 

Thời gian sống của trưởng thành cái mọt thòi đuôi trong 

môi trường có thức ăn đạt 53,57 ± 2,42 ngày; trong môi 

trường không có thức ăn đạt 9,33 ± 0,43 ngày. 

Vòng đời của mọt thòi đuôi trên 3 loại thức ăn lạc 

khô vỡ, lạc nguyên hạt và tinh bột sắn tương ứng là 

48,13; 52,36 và 56,42 ngày.  

Ảnh hưởng của mọt thòi đuôi Carpophilus dimidiatus 

đến tỷ lệ hao hụt trọng lượng trên các loại thức ăn lạc 

nguyên, lạc vỡ, tinh bột sắn sau 90 ngày lần lượt 

20,67%, 23,25%, 18,19%. 

Mật độ mọt thòi đuôi từ 1- 20 cặp/100g lạc khô vỡ sau 

90 ngày bảo quản khối lượng hao hụt với tỷ lệ dao 

động từ 4,63- 30,30%  

Thuốc Phosphine có hiệu lực phòng trừ mọt thòi đuôi 

Carpophilus dimidiatus Fabr. đạt 100% % khi sử 

dụng 2, 3 và 4 g/m3 sau 3 ngày xử lý. 

 



18 Thạc sĩ 

Nghiên cứu mức độ mẫn cảm 

với một số hoạt chất thuốc bảo 

vệ thực vật của quần thể rầy 

nâu Nilaparvata lugens Stal tại 

Hưng Yên và Thái Bình năm 

2020 

Lê Bá Phương 
PGS.TS. Lê 

Ngọc Anh 

Đã ghi nhận 11 hoạt chất thuộc 4 nhóm được các hộ 

nông dân sử dụng để phòng chống nhóm rầy hại thân 

lúa ở Hưng Yên và Thái Bình: tại Hưng Yên sử dụng 

nhiều nhất là Imidacloprid 46,3% (nhóm thuốc 

neonicotinoid) còn ở Thái Bình là Imidacloprid 42,6% 

và Buprofezine 41.8% (nhóm thuốc Neonicotinoid và 

điều tiết sinh trưởng). Phần lớn nông dân phun thuốc 

từ 1- 2 lần/vụ lúa và chỉ có 66,6- 76,6% số hộ nông 

dân tại cả 2 địa điểm điều tra phun theo liều lượng 

khuyến cáo. 

Trong số 6 hoạt chất thí nghiệm thì các hoạt chất 

Imidacloprid, Nitenpyram, Pymetrozine, Dinitefuran 

và Fenobucarb đều đã hình thành tính kháng từ nhẹ 

đến cao,ngoại trừ hoạt chất Buprofezine vẫn còn giữ 

được tính mẫn cảm với quấn thể rầy nâu Hưng Yên. 

Tỷ lệ kháng với hoạt chất Imidacloprid, Fenobucarb, 

Nitenpyram, Dinotefuran, Pymetrozine của quần thể 

rầy nâu Hưng Yên lần lượt là 77.29; 12.20; 9.00; 6.78 

và 3.19. Quần thể rầy nâu Thái Bình có tỷ lệ kháng với 

hoạt chất Imidacloprid, Fenobucarb, Nitenpyram, 

Dinotefuran, Pymetrozine, Fenobucarb lần lượt 83.57; 

20.44; 9.78; 6.39 và 3.58. 

Qua 5 thế hệ tạo áp lực chọn lọc với 3 hoạt chất 

Imidacloprid, Pymetrozine, Buprofezin liên tục trong 

phòng thí nghiệm cả 2 quần thể rầy nâu Hưng Yên và 

Thái Bình đều có sự gia tăng tính kháng (thế hệ G5 so 

với G1 ban đầu). Sự giảm tính kháng thuốc sau 5 thế 

hệ liên tục không tiếp xúc với hoạt chất BVTV cũng 

được ghi nhận ở cả 2 quần thể thí nghiệm.  

Quần thể rầy nâu mẫn cảm sau khi tiếp xúc với 2 hoạt 

chất Imidacloprid, Nitenpyram ở nồng độ gây chết 

LC30 đã giảm sức đẻ trứng, tỷ lệ trứng nở, tỷ lệ trưởng 



thành cái đẻ trứng và ảnh hưởng đến sự hình thành 

ngoại hình cánh. 

Hiệu lực phòng trừ rầy nâu của Admire 50EC, 

Applaud 10WP, Bassa 50EC, Chess 50WG, Elsin 10EC, 

Oshin 20WP đối với rầy non tuổi 1- 2  sau 72 giờ xử lý đạt 

cao nhất (70.0 – 85.7%), sau đó đến tuổi 3-4 (đạt từ 63.3% 

- 82.7%) và thấp nhất đối với rầy trưởng thành sau 72 giờ 

xử lý (hiệu quả dao động 34.7% - 63.4%).  

19 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, 

sinh thái học của loài ong ký 

sinh kén trắng Apanteles sp. 

(Hymenoptera: Braconidae) 

trên sâu sáp nhỏ hại ong mật tại 

Gia Lâm, Hà nội năm 2020 

Đỗ Thị Cúc 
PGS.TS. Phạm 

Hồng Thái 

1. Tỷ lệ ký sinh trên sâu sáp nhỏ đạt cao nhất ở  tháng 

10 là 34,97% và thấp nhất ở tháng 12 là 26,70%. Tỷ lệ 

ký sinh trên sâu sáp nhỏ ở đàn ong nội là cao hơn đạt 

33,21%, ong ngoại là 30,28%. Tỷ lệ ký sinh ở đàn ong 

yếu 34,09% cao hơn so tỷ lệ ký sinh ở đàn ong khỏe 

đạt 25,90%. Tỷ lệ vũ hóa cao nhất ở tháng  9 đạt 

90,07% .Tỷ lệ ký sinh trên sâu sáp nhỏ hầu như bị ký 

sinh ở tuổi 3 là 48,84%. Ở ngoài tự nhiên thì tỷ lệ ký 

sinh trên các tuổi của sâu sáp nhỏ cao nhất ở tuổi 3 đạt 

48,84%. 

2. Vòng đời trung bình của ong ký sinh kén trắng 

Apanteles sp. là 14,55 ±2,24 ngày ở điều kiện nhiệt độ 

30,80C và ẩm độ là 67,9%. Ong ký sinh Apanteles sp. 

vũ hóa chủ yếu vào buổi sáng trong khoảng từ 8-10 giờ 

với tỷ lệ vũ hóa là 30,0%. Sâu non tuổi 3 của sâu sáp 

nhỏ có tỷ lệ ký sinh đạt 86,47% là cao nhất ở thí 

nghiệm có sự lựa chọn tuổi ký chủ và ở thí nghiệm bắt 

không có sự lựa chọn tuổi ký chủ đạt tỷ lệ ký sinh là 

52,94%. Mức độ số lượng ký chủ thích hợp cho một 

cặp ong là 13  sâu thì tỷ lệ ký sinh đạt  46,78%. Thời 

gian tiếp xúc ký chủ cao nhất là 24 giờ thì tỷ lệ ký sinh 

đạt 55,51%. 

3.Thức ăn bổ sung có ảnh hưởng đến thời gian sống 

của trưởng thành, khi cho ăn một trong năm loại thức 

ăn (mật ong nguyên chất, dung dịch mật ong 50%, 



30%, 10%, nước lã). Thức ăn là mật ong nguyên chất 

thì thời gian sống của ong dài nhất, trưởng thành đực 

trung bình là 32,8±8,23 ngày và trưởng thành cái là 

28,6±11,41 ngày. Khi cho ong tiếp xúc với ký chủ thì 

thời gian sống của ong ngắn hơn, trưởng thành đực là 

13,5±2,46 ngày và trưởng thành cái là 11,7±3,73 ngày 

20 Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của một số yếu tố 

sinh thái đến ruồi đục quả 

Phương Đông Bactrocera 

dorsalis (Hendel) (Diptera: 

Tephritidae) tại Gia Lâm, Hà 

Nội năm 2020 

Lại Thế Thanh 
PGS.TS. Hồ Thị 

Thu Giang 

1. Thành phần ruồi đục quả trên ổi tại xã Đông Dư, 

Gia Lâm, Hà Nội năm 2020 gồm 4 loài ruồi đục quả là 

B. dorsalis, B. correcta, B. rugibina, B. cucurbitae. 

Thành phần loài ruồi đuc̣ quả cam ở Đa Tốn, Gia Lâm, 

Hà Nôị năm 2020 gồm 3 loài là B. dorsalis, B. corecta, 

B. cucurbitae. Ruồi đục quả vào bẫy phổ biến nhất trên 

2 loại cây trồng là loài B. dorsalis. Tỷ lệ quả ổi và cam 

bị ruồi đục quả gây hại cao nhất ở giai đoạn quả chín 

sinh lý- thu hoạch, tỷ lệ bị hại trên ổi là 92%, trên cam 

là 71,9% 

2. Khi nghiên cứu đặc điểm sinh học của ruồi đục quả 

Phương Đông B. dorsalis trên 4 công thức thức ăn gồm 

thức ăn giàu đường, giàu protein, thức ăn chuẩn và 

thức tự nhiên ổi xay cho thấy: Vòng đời của B. dorsalis 

không có sự sai khác, tỷ lệ sống sót có ảnh hưởng tới 

pha nhộng và pha sâu non nhưng không ảnh hưởng tới 

pha trứng; tỷ lệ giới tính không bị ảnh hưởng bởi công 

thức thức ăn. Sức sinh sản của B. dorsalis nuôi ở thức 

ăn tự nhiên, thức ăn chuẩn và thức ăn giàu protein 

không có sự sai khác và cao hơn ở thức ăn giàu đường. 

Khối lượng nhộng khi nuôi trên thức ăn giàu đường và 

thức ăn giàu protein không có sự sai khác nhưng có sự 

sai khác khi nuôi trên thức ăn tự nhiên và thức ăn 

chuẩn. Khối lượng trưởng thành nuôi trên thức ăn 

chuẩn và thức ăn tự nhiên không có sự sai khác, nhưng 

lại có sự sai khác khi nuôi ở thức ăn giàu protein và 



thức ăn giàu đường. Trưởng thành cái luôn có khối 

lượng lớn hơn trưởng thành đực. 

3. Nhiệt độ không ảnh hưởng tới tỷ lệ sống sót các pha 

phát dục trước trưởng thành, vòng đời và tỷ lệ giới tính 

của trưởng thành ruồi đục quả Phương Đông. Khi nuôi 

ruồi đục quả Phương Đông ở nhiệt độ 25°C khối lượng 

nhộng, khối lượng trưởng thành đực và khối lượng 

trưởng thành cái cao hơn ở mức nhiệt độ 30°C.  

21 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật 

học, sinh thái học của sâu keo 

mùa thu Spodoptera frugiperda 

(J. E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) trên một số giống 

ngô tại Hà Nội năm 2020 

Nguyễn Như Tiền 

TS. Trần Thị 

Thu Phương 

và PGS.TS. Hồ 

Thị Thu Giang 

Sâu keo mùa thu xuất hiện sớm trên ruộng ngô 

khi cây có từ 2-3 lá và đạt cao điểm khi cây ngô giai 

đoạn 5-6 lá với mật độ 2,5 con/m2. Mật độ sâu giảm 

dần từ giai đoạn 7-8 lá đến giai đoạn tạo bắp của cây 

còn 0 con/m2. 

Đánh giá khả năng chống chịu sâu keo mùa thu 

của một số giống; tổ hợp lai ngô kết quả thu được có 2 

tổ hợp lai CN19-1, CN19-12 và giống DK9955S ở 

mức độ kháng cao cùng với 2 giống NK7328, LVN99 

và tổ hợp lai TA16-4 ở mức độ nhiễm nặng. 

Đánh giá sự lựa chọn thức ăn ưa thích của sâu keo mùa 

thu trên các giống; tổ hợp lai ngô khác nhau kết quả 

ghi nhận. Ở thí nghiệm có sự lựa chọn thức ăn, sau 1h 

các tổ hợp lai ngô CN19-1; CN19-2 và giống 

DK9955S không hấp dẫn sâu keo mùa thu, khối lượng 

thức ăn khô được tiêu thụ bởi 1 sâu keo mùa thu tuổi 

3 sau 24h trung bình là 5,83 mg. Ở thí nghiệm không 

có sự lựa chọn thức ăn, sau 1h tỷ lệ sâu non hấp dẫn 

trên 2 giống ngô là NK7328 và LVN99 là 80%,trên 

các tổ hợp lai ngô CN19-1; CN19-2 và giống 

DK9955S từ 20-30%, khối lượng thức ăn khô được 

tiêu thụ bởi 1 sâu keo mùa thu tuổi 3 sau 24h trung 

bình là 4,78 mg. 

Kết quả nghiên cứu về sự hấp dẫn trưởng thành cái đến 

đẻ trứng trên các giống ngô và tổ hợp lai cho thấy 2 



giống ngô NK7328, LVN99 và tổ hợp lai TA16-4 có 

mức độ nhiễm nặng có tỷ lệ trưởng thành đẻ trứng cao 

hơn so với giống ngô DK9955S và 2 tổ hợp lai CN19-

1 và CN19-12 kháng cao. Tỷ lệ trưởng thành cái đẻ 

trứng trên giống ngô NK7328, LVN99 và tổ hợp lai 

TA16-4 là 20-30% và trên giống ngô kháng cao 

DK9955S và 2 tổ hợp lai CN19-1, CN19-12 là 10%. 

Đặc điểm sinh học của sâu keo mùa thu được tiến hành 

nghiên cứu trên 3 giống ngô NK7328, LVN99, 

DK9955S và 3 tổ hợp lai  CN19-1, CN19-2, TA16-4. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ chết ở sâu non tuổi 

1 là 100% khi nuôi trên tổ hợp lai  CN19-1, CN19-2 

và giống DH9955S. Trên hai giống ngô NK7328, 

LVN99 và tổ hợp lai  TA16-4, các chỉ tiêu sinh học 

của sâu keo mùa thu không có sự sai khác rõ rệt. Khi 

nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm ở mức nhiệt độ 

34oC và ẩm độ 82%, thời gian hoàn thành vòng đời của 

trưởng thành cái từ 24,7-28,2 ngày, thời gian đẻ trứng 

từ 4,2-5,4 ngày. Tổng số trứng đẻ của trưởng thành cái 

từ 369-723,3 quả/trưởng thành cái. Lượng thức ăn tiêu 

thụ của sâu non tăng mạnh từ tuổi 3 đến tuổi 6.  

22 Thạc sĩ 
Nghiên cứu bệnh virus hồ tiêu ở 

Việt Nam 
Nguyễn Thị Thúy 

TS. Trần Nguyễn 

Hà 

Xác định được thành phần hai loại virus: Piper 

yellow mottle virus (PYMoV) và Cucumber mosaic 

virus (CMV)  trong mẫu cây hồ tiêu thu tại ba tỉnh 

Đắk Lắk, Gia Lai, Kiên Giang.  

Từ kết quả giám định RT – PCR mẫu rệp sáp 

Ferrisia virgata thu tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kiên 

Giang ghi nhận có virus PYMoV trong cơ thể  rệp 

sáp Ferrisia virgata  

Mô hình thí nghiệm bố trí tại các tỉnh Đắk 

Lắk, Gia Lai, Kiên Giang cho thấy: 



 Những vườn  được áp dụng  biện pháp kiểm 

dịch, cách ly với nguồn bệnh tốt thì cho tỷ lệ 

bệnh vius thấp hơn những vườn không áp 

dụng.  

 Những vườn hồ tiêu thực hiện tiêu hủy cây bị 

bệnh đạt hiệu quả phòng trừ bệnh virus tốt. 

Việc cắt tỉa cành, dây không vệ sinh dụng cụ làm 

tăng nguy cơ lây lan nguồn bệnh virus. 

 Một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ rệp sáp 

(Ferrisia virgata) đạt hiệu qủa sau 15 ngày xử lý,  

mật độ rệp sáp giảm thì tỷ lệ bệnh virus sau 2 tháng 

cũng giảm rõ rệt giữa các công thức thuốc so với 

công thức đối chứng.  

Một số  thuốc hóa học trong phòng trừ rệp sáp 

(Ferrisia virgata) hại cây hồ tiêu đạt hiệu quả  sau 14 

ngày xử lý thuốc,  mật độ rệp sáp giảm thì tỷ lệ bệnh 

virus sau 2 tháng cũng giảm rõ rệt giữa các công thức 

thuốc so với công thức đối chứng. 

23 Thạc sĩ 

Đánh giá khả năng đối kháng 

của Trichoderma spp. phòng trừ 

Furarium solani gây bệnh vàng 

lá thối rễ cây cam tại tỉnh Hòa 

Bình năm 2020-2021  

Phan Văn Sáu 

TS. Trần Nguyễn 

Hà 

và TS. Lê Xuân 

Vị 

Đã phân lập được 21 chủng nấm Trichoderma từ 28 mẫu 

đất được thu thập tại vùng trồng cây cam quýt, cây mía 

và cây keo tại tỉnh Hòa Bình. 

Chủng Tri3 và Tri4 cho hiệu lực ức chế cao nhất với 

các nguồn nấm F. solani ở thời điểm 10 ngày sau thí 

nghiệm lần lượt từ 71,76% đến 75,06% và 71,36% đến 

74,71%. Bằng phương pháp sinh học phân tử đã định 

danh được chủng Tri3 và Tri4 là nấm đối kháng 

Trichoderma asperellum. 

Hiệu lực ức chế của 4 chủng nấm Trichoderma với 

nấm F. solani (Fu1.3) thu được từ cây cam giống CS1 

bị bệnh nặng cho thấy hiệu lực ức chế ở thời điểm 7 

ngày sau thí nghiệm đạt từ 47,47% đến 56,42%. Hiệu 



lực tăng mạnh ở thời điểm 10 ngày sau thí nghiệm, đạt 

cao nhất là 75% với chủng Tri3, tiếp theo là Tri4 với 

hiệu lực là 73,59%. 

Hiệu lực đối kháng của các chủng Tri4 đối với nấm F. 

solani gây hại trên cây cam V2 sau 7 và 10 ngày là cao 

nhất, lần lượt là 60,58% và 74,59%, tiếp theo là Tri3 

với hiệu lực lần lượt là 56,20% và 71,76%. Các chủng 

còn lại cho hiệu lực thấp hơn khá nhiều. 

Khi sử dụng kết hợp T. asperellum với S. caviscabies 

cho hiệu lực phòng trừ đạt cao nhất là 78,84% ở thời 

điểm 6 tháng sau xử lý và tiếp tục duy trì đến thời điểm 

9 tháng sau xử lý, cao hơn so với thuốc hóa học Aliette 

800WG. 

Hiệu lực phòng trừ F. solani trong đất trồng cam của 

chế phẩm BIOCAM đạt cao nhất ở liều lượng 80-

100kg/ha, sau 3 tháng mật độ nấm trong đất dao động 

từ 2,0 x103-5,8 x103 CFU/g, hiệu lực phòng trừ nấm 

trong đất trồng đạt từ 68,79% đến 73,82%; trên rễ đạt 

64,55% đến 70,57%. 

6. Trong điều kiện ngoài đồng ruộng, hiệu lực của chế 

phẩm BIOCAM đối với nấm F. solani cao nhất sau 

120 ngày xử lý (đạt 77,35%) cao hơn khi sửu dụng đơn 

lẻ Trichoderma spp. (61,32%) và Streptomces (đạt 

51,43%), tương đương với thuốc Aliette 800WG (đạt 

77,14%) ở cùng thời điểm.  

24 Thạc sĩ 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học 

và chẩn đoán virus hại chanh 

leo 

Lê Thị Như Quỳnh 
PGS.TS. Hà Viết 

Cường 

Đã giải trình tự vùng gen mã hóa đoạn CI trực 

tiếp từ sản phẩm RT-PCR và vùng gen NIb-

3’End được dòng hóa trên vector pTZ57 đã xác 

định chính xác 3 mẫu cây chanh leo TL2 (thu 

tại Mộc Châu – Sơn La) nhiễm Passiflora 

mottle virus (PaMoV), mẫu SL7 (thu tại Mộc 

Châu – Son La) nhiễm Telosma mosaic virus 



(TelMV) và mẫu LB4 (thu tại Lộc Bình – Lạng 

Sơn) nhiễm East Asian Passiflora virus - chủng 

IB (EAPV-IB). Các mẫu này được sử dụng 

làm vật liệu cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Lây nhiễm nhân tạo 3 potyvirus PaMoV, 

TelMV và EAPV-IB bằng tiếp xúc cơ học cho 

thấy chúng nhiễm hệ thống trên chanh leo và 

nhiễm cục bộ trên cây chỉ thị rau muối đỏ. Ba 

virus không nhiễm trên cây thuốc lá giống 

K326 và thuốc lá cảnh, không nhiễm trên các 

cây họ đậu (Pisum sativum, Phaseolus 

vulgaris và Vigna unguiculata). Trong 3 virus, 

chỉ PaMV dễ dàng nhiễm trên cây lạc tiên 

(Passiflora foetida) và tạo triệu chứng khảm 

điển hình. 

Lây nhiễm nhân tạo 3 potyvirus PaMoV, 

TelMV và EAPV-IB trên chanh leo bằng rệp 

bông (Aphis gossypii) cho thất tất cả 3 virus 

đều truyền được qua rệp bông theo kiểu không 

bền vững. 

Kết quả thí nghiệm bằng PTA-ELISA và phân 

tích thống kê (t test) cho thấy kháng huyết 

thanh đa dòng thỏ được gây miễn dịch với 

protein CP của PaMoV không phản ứng với 

protein của cây chanh leo, các protein là tác 

nhân khóa trong phản ứng miễn dịch gồm BSA 

và Skim milk và có thể phát hiện dễ dàng 

PaMoV trong mẫu lá chanh leo bệnh. Kháng 



huyết thanh PaMoV cũng phản ứng với hai 

potyvirus đang gây hại chanh leo tại Việt Nam 

là TelMV và EAPV-IB và do đó có thể được 

ứng dụng để chọn tạo giống chanh leo sạch 

potyvirus. 

Kết quả kiểm tra PTA-ELISA với kháng huyết 

thanh PaMoV và RT-PCR với cặp mồi đặc 

hiệu potyvirus và 4 cặp mồi đặc hiệu PaMoV, 

TelMV, EAPV-IB và EAPV-AO trên 55 mẫu 

cây chanh leo thu năm 2020 tại 11 địa điểm 

thuộc Đức Trọng - Lâm Đồng, Mộc Châu - 

Sơn La, Vân Hồ - Sơn La và Quế Phong - Nghệ 

An cho thấy 52 mẫu (94,5 %) nhiễm PaMoV, 

17 mẫu (30,9 %) nhiễm TelMV, 47 mẫu (85,5 

%) nhiễm EAPV-IB và 20 mẫu (36,4 %) 

nhiễm EAPV-AO. Đáng chú ý, kết quả kiểm 

tra RT-PCR cho thấy nhiễm hỗn hợp potyvirus 

trên chanh leo tại Việt Nam rất phổ biến. Trong 

tổng số 55 mẫu kiểm tra chỉ có 4 mẫu nhiễm 1 

virus, và có tới 26 mẫu nhiễm 2 virus, 20 mẫu 

nhiễm 3 virus, thậm chí có 4 mẫu nhiễm cả 4 

potyvirus.  

Đã tổng hợp hạt AuNP (nano vàng) có chất 

lượng tốt với kích thước trong phạm vi 28 – 

33.3 nm và phù hợp để tạo que thử nhanh. Kết 

quả các thí nghiệm tối ưu cho thấy khả năng 

liên kết của kháng thể IgG (PaMoV) vào hạt 

AuNP không phụ thuộc pH và lượng kháng thể 



tối ưu để liên kết và ổn định hệ keo AuNP là ~ 

4 µg IgG/mL AuNP. 

Hai loại kháng thể tạo được gồm IgG thỏ đặc 

hiệu PaMoV và IgY gà đặc hiệu IgG thỏ và hạt 

AuNP đã được sử dụng để tạo que thử nhanh. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy que thử có thể 

phát hiện PaMoV với đệm chiêt mẫu là đệm 

chuyên dùng cho que thử nhanh do viện 

DSMZ cung cấp. Que thử có thể phát hiện 

PaMoV trong mẫu cây chanh leo với độ hòa 

loãng 1/200. Que thử PaMoV không phản ứng 

với TelMV và EAPV-IB.  

25 Thạc sĩ 

Nghiên cứu nấm Sclerotium 

rolfsii Sacc. gây bệnh héo rũ 

gốc mốc trắng trên một số cây 

trồng cạn  

Hứa Hồng Dũng 
PGS.TS. Đỗ Tấn 

Dũng 

Bệnh héo rũ gốc mốc trắng gây hại phổ biến trên nhiều 

loại cây trồng khác nhau như cà chua, lạc, đậu cô ve, 

đậu đen,v.v, bệnh có thể phát sinh gây hại ở tất cả các 

giai đoạn sinh trưởng của cây, nhưng gây hại chủ yếu 

từ giai đọan cây phân cành- ra hoa- hình thành củ (quả) 

cho đến khi thu hoạch. Thu thập mẫu bệnh, phân li 

nuôi cấy được 8 mẫu phân lập (Isolate nấm S.rolfsii) 

trên bốn cây ký chủ: cây lạc, cà chua, đậu cô ve, đậu 

đen. 

Nghiên cứu, xác định đặc điểm hình thái sinh học của 

8 isolate nấm S. rolfsii: tản nấm không có sự khác nhau 

nhiều giữa các isolate, tản nấm có màu trắng xốp bông, 

đâm tia và chỉ có sự khác nhau về thời gian hình thành 

hạch, màu sắc, kích thước. Nấm S. rolfsii đều có thể 

phát triển thuận lợi trên môi trường PGA, PCGA và 

CGA, nhưng phát triển tốt nhất là trên môi trường 

PGA.  

Tính gây bệnh của các isolate nấm S. rolfsii khi lây 

nhiễm trên cây ký chủ cùng họ và ký chủ khác họ thực 



vật đều có thể phát bệnh, nhưng tỷ lệ bệnh trên chính 

cây ký chủ hoặc cây trong cùng họ thường cao hơn trên 

các loại ký chủ khác họ.  

Khảo sát hiệu lực ức chế của nấm đối kháng T. viride 

với nấm S. rolfsii trên môi trường PGA đạt cao nhất 

khi nấm đối kháng có mặt trước nấm bệnh. Hiệu lực 

ức chế với các isolate nấm S. rolfsii đạt cao nhất, dao 

động từ 51,4% – 68,4%. Hiệu lực ức chế của vi khuẩn 

đối kháng B. subtilis với các isolate nấm S. rolfsii trên 

môi trường PGA đạt cao nhất khi vi khuẩn đối kháng 

có mặt trước, dao động từ 52,7% - 62,2%. 

Hiệu lực phòng trừ của nấm đối kháng T. viride với 

bệnh héo rũ gốc mốc trắng (S. rolfsii) trong điều kiện 

chậu vại đạt cao nhất khi xử lý nấm đối kháng trước 

nấm gây bệnh. Hiệu lực phòng trừ bệnh héo rũ gốc 

mốc trắng hại đậu cô ve, đậu đen, đậu xanh dao động 

từ 76,5% - 78,5%. Như vậy khi trong đất, trong vùng 

rễ cây trồng, các vi sinh vật đối kháng (nấm T. viride 

hoặc/ và vi khuẩn B. subtilis) đã có mặt hoặc xử lý vào 

đất trước khi nấm gây bệnh xâm nhiễm thì cho hiệu 

lực ức chế và hiệu quả phòng trừ bệnh sẽ tăng lên rõ 

rệt. Kết quả nghiên cứu đề tài có thể góp phần quan 

trọng trong nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật đối kháng 

phòng trừ bệnh héo rũ gốc mốc trắng gây hại trên nhiều 

cây trồng cạn. 

 

26 Thạc sĩ 

Nghiên cứu bệnh chảy gôm hại 

cây đào cảnh tại tỉnh Nam Định 

và vùng phụ cận 

Đỗ Văn Cường 
TS. Nguyễn Đức 

Huy 

1. Bệnh chảy gôm gây hại trên cây đào xuất hiện ở xuất 

hiện ở tất cả các địa điểm điều tra, các vùng trồng đào 

chính của Nam Định và hai vùng phụ cận bao gồm 

Thái Bình và Hải Dương, tỷ lệ bệnh ở mức cao (19,0-

65,0%) và gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng phát 

triển của cây đào, tuy nhiên mức độ từng thời điểm là 

khác nhau, từ tháng 4 đến tháng 8 bệnh phát sinh gây 



hại mạnh, từ tháng 9 xu hướng các vết chảy gôm bị 

khô và bong nên khó quan sát được triệu chứng bệnh. 

2. Diễn biến bệnh chảy gôm đào đều có xu hướng tăng 

từ tháng 4 đến tháng 8 do thời tiết có mưa, ẩm độ cao 

và nhiệt độ thích hợp cho bệnh phát sinh, phát triển. 

Tỷ lệ bệnh cao nhất vào thời điểm tháng 8-9 (lên đến 

65,0%). 

3. Trong nghiên cứu này đã phân lập và xác định được 

tác nhân gây bệnh chảy gôm cây đào là do nấm B. 

dothiana. 

4. Nấm B. dothiana phát triển tốt ở pH7, nhiệt độ 25-

30oC và môi trường PDA. 

5. Nấm B. dothiana gây bệnh trên cả đào phai và bích 

đào khi lây nhiễm có sát thương. 

6. Thuốc trừ nấm Antracol 70WP cho hiệu lực ức chế 

nấm B. dothiana cao nhất trong điều kiện in vitro so 

với thuốc Nativo 75WG và Amista Top 325 SC. 

7. Nấm đối kháng Trichoderma asperellum cho hiệu 

quả ức chế Nấm B. dothiana tốt nhất so với nấm 

Cheatomium sp. 

8. Vi khuẩn đối kháng Bacillus amyloliquefaciens có 

hiệu lực ức chế Nấm B. dothiana so với vi khuẩn đối 

kháng B. velezensis. 

9. Thuốc Antracol 75 WP có khả năng hạn chế được 

bệnh chảy gôm cây đào ngoài đồng ruộng. Hiệu quả 

đạt 46,4% cao nhất so với hai thuốc Nativo và Amistar 

Top.  

 

27 Thạc sĩ 

Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa 

năm 2020-2021 tại địa bàn 

huyện Giao Thủy - Nam Định 

Trần Quang Hưng 
TS. Nguyễn Đức 

Huy 
 



28 Thạc sĩ 

Đánh giá và tạo nguồn vật liệu 

mang QTL9 liên quan đến cấu 

trúc bông lúa 

1. Dương Lê Đạt 

TS. Khổng Ngân 

Giang 

TS. Lê Thị Tuyết 

Châm 

 

29 Thạc sĩ 

Đánh giá thực trạng canh tác 

lúa và xác định mật độ cấy, 

lượng đạm bón thích hợp cho 

giống lúa Tẻ đỏ tại huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

2. Nguyễn Đức 

Trung 

TS. Nguyễn 

Thanh Tuấn 

TS. Dương Xuân 

Tú 

 

30 Thạc sĩ 

Đánh giá khả năng kết hợp của 

các dòng thuần ngô nếp tím và 

ngô ngọt tại Gia Lâm, Hà Nội 

3. Nguyễn Thị 

Nguyệt Anh 

GS.TS. Vũ Văn 

Liết 
 

31 Thạc sĩ 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phân bón và mật độ trồng đến 

sinh trưởng, năng suất giống lạc 

ĐM1 tại Hiệp Hòa - Bắc Giang 

4. Nguyễn Thị 

Thúy Ngoan 

TS. Nguyễn Thị 

Loan 

TS. Đồng Thị 

Kim Cúc 

 

32 Thạc sĩ 

Nghiên cứu xác định giống và 

ảnh hưởng của liều lượng bột 

vỏ trứng đến sinh trưởng và 

năng suất đậu tương (Glycine 

Max (L.) Merrill) tại Gia Lâm, 

Hà Nội 

5. Nguyễn Thị 

Đoan Ngọc 

TS. Vũ Ngọc 

Thắng 
 

33 Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của lượng hạt giống 

và phân đạm bón đến sinh 

trưởng và năng suất của giống 

lúa HL5 tại vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ 

6. Trần Thị Thu 

Trang 

TS. Nguyễn Văn 

Lộc 

TS. Nguyễn 

Thành Đức 

 

34 Thạc sĩ 

Đánh giá ảnh hưởng của liều 

lượng phân bón đến năng suất, 

chất lượng một số dòng, giống 

lúa tẻ đen tại Thanh Trì, Hà Nội 

7. Đỗ Xuân Hưng 

TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Dinh 

TS. Phạm Văn 

Dân 

 

35 Thạc sĩ 
Ảnh hưởng của thời vụ, thời 

gian lai và khoảng cách trồng 

8. Tamela Jeremias 

Clemente . 

TS. Vũ Thanh 

Hải 
 



đến năng suất và chất lượng hạt 

lai giống ớt chỉ thiên GL1 

TS. Ngô Thị 

Hạnh 

36 Thạc sĩ 

Đặc điểm sinh trưởng, năng 

suất của một số giống ngô lai 

mới và ảnh hưởng của phân bón 

đến giống ngô VNUA A36 tại 

Gia Lâm – Hà Nội 

9. Manhica Vasco 

Valter . 

TS. Nguyễn Văn 

Phú 
 

37 Thạc sĩ 

Đánh giá đặc điểm nông sinh 

học và đa dạng di truyền nguồn 

gen Nga Truật (Curcuma 

zedoaria Rosc.) 

10. Trần Thị Trang 

TS. Trần Bình 

Đà 

TS. Nguyễn Văn 

Khiêm 

 

38 Thạc sĩ 

Khảo sát một số dòng, giống 

khoai lang mới và nghiên cứu 

ảnh hưởng của phân bón, mật 

độ trồng đến dòng khoai lang 

KL03 tại Hải Dương 

11. Vũ Thị Chinh 
TS. Vũ Ngọc 

Lan 
 

39 Thạc sĩ 

Đặc điểm sinh học, sinh thái 

của bọ cánh mạch xanh 

Chrysoperla sp. (Neuroptera: 

Chrysopidae) tại Gia Lâm, Hà 

Nội năm 2020-2021 

12. Somesak 

Vongthurng . 

PGS.TS. Nguyễn 

Đức Tùng 

 

 

40 Thạc sĩ 

Nghiên cứu bệnh héo rũ gốc 

mốc trắng (Sclerotium rolfsii 

Sacc.) hại một số cây trồng cạn 

vùng Hà Nội năm 2021-2021 

13. Nguyễn Ngọc 

Huyền 

PGS. TS. Đỗ 

Tấn Dũng 
 

41 Thạc sĩ 

Nghiên cứu bệnh thối gốc rễ 

(Phytophthora sp.) cây chanh 

leo và cây na 

14. Ngô Văn Đạt 
TS. Nguyễn Đức 

Huy 
 

1 Tiến sĩ 

Nghiên cứu hiện trạng và cải 

tiến hệ thống cây trồng trên 

vùng đất ven biển tỉnh Thanh 

Hóa 

 Nguyễn Trọng 

Trang 

PGS.TS. Vũ 

Đình Hòa 

PGS.TS. Hà Thị 

Thanh BÌnh 

Luận án nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội, đặc biệt là điều kiện đất đai và mức thích hợp với 

các loại cây trồng; đánh giá hiện trạng hệ thống cây 

trồng, những tồn tại và hạn chế của hệ thống cây trồng 

hiện tại ở vùng ven biển Thanh Hóa;  tuyển chọn bộ 



giống cây trồng (lúa, đậu tương, lạc, đậu xanh) thích 

hợp có thể thay thế bổ sung vào hệ thống cây trồng 

hiện tại; đề xuất hệ thống cây trồng cải tiến cho vùng 

đất ven biển tỉnh Thanh Hóa thông trong thời gian tới. 

2 Tiến sĩ 

Nghiên cứu đặc điểm nông 

sinh học và biện pháp kỹ 

thuật nâng cao năng suất, 

phẩm chất thanh long ruột đỏ 

tại một số tỉnh phía Bắc 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

PGS.TS. 

Nguyễn Quốc 

Hùng và TS. 

Đoàn Văn Lư 

Luận án đã tập trung nghiên cứu một số nội dung 

chính, bao gồm: đánh giá hiện trạng sản xuất thanh 

long ở một số tỉnh phía Bắc; nghiên cứu đặc điểm 

nông sinh học của một số giống thanh long ruột đỏ, 

tuyển chọn và xác định giống trồng phù hợp với điều 

kiện sinh thái một số tỉnh phía Bắc; và nghiên cứu 

ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả 

năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống 

thanh long ruột đỏ ở các tỉnh phía Bắc. Các biện pháp 

kỹ thuật canh tác chính được chọn nghiên cứu của 

luận án là: kỹ thuật cắt tỉa, bón phân, xử lý ra hoa trái 

vụ, phương thức trồng và xây dựng mô hình thử 

nghiệm các kết quả nghiên cứu của đề tài luận án trên 

giống thanh long ruột đỏ TL5 ở một số tỉnh phía Bắc. 

3 Tiến sĩ 
 Nghiên cứu chọn tạo giống 

hoa lay ơn (Gladiolus sp.) 

chất lượng cao 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

 PGS.TS Đặng 

Văn Đông, 

PGS.TS Vũ 

Đình Hòa 

Ở Việt Nam, hoa lay ơn được sản xuất với diện tích 

lớn và rất có tiềm năng xuất khẩu. Tuy nhiên bộ 

giống được sử dụng hiện nay là những giống tuyển 

chọn, nhập nội từ nước ngoài và nhiều giống không 

thích nghi với điều kiện trồng trọt ở Việt Nam. Luận 

án này được thực hiện để giải quyết các nội dung sau: 

i) Đánh giá và tuyển chọn được nguồn vật liệu cho 

chọn tạo giống hoa lay ơn mới thông qua các đặc 

điểm nông học, đa dạng di truyền và khảo sát các 

tham số di truyền; ii) Tạo quần thể lai, đánh giá và 

chọn lọc các dòng lai mới tạo ra; iii) Nghiên cứu một 

số biện pháp kỹ thuật tăng hiệu quả nhân giống của 

dòng lai lay ơn mới tạo ra. 

 

* KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1.  Đại học 

Các vấn đề môi 

trường trong nuôi cá 

nheo Mỹ (Ictalurus 

punctatus) thương 

phẩm khu vực phía 

Bắc Việt Nam 

Đào Hữu 

Thịnh 
Hồ Thị Thúy 

Hằng 

Nghiên cứu được thực hiện tại 50 lồng nuôi cá Nheo Mỹ thuộc ba tỉnh 

Hưng Yên, Hà Nam và Hải Dương. Kết quả NH4+, BOD, COD vượt 

ngưỡng quy chuẩn từ 2-6 lần; 84,03% cá Nheo tại các trang trại bị 

nhiễm nấm chiếm trung bình 66,52%, bệnh do kí sinh trùng chiếm 

52,82% bệnh do vi khuẩn 

2.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

môi trường làng nghề 

sơn mài, mây tre đan 

xuất khẩu Yên Tiến 

tại xã Yên Tiến, huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam 

Định 

Nguyễn Thu 

Trang 
Lý Thị Thu Hà 

Điều tra và khảo sát tại làng nghề mây tre đan Yên Tiến, Ý Yên, Nam 

Định cho thấy CTR phát sinh từ những hoạt động sản xuất sơn mài, mây 

tre đan thì có tới hơn 50% lượng CTR chưa được thu gom, phân loại và 

xử lý triệt để. Chúng được đổ thải một cách bừa bãi vào các kênh mương 

làm mất mĩ quan, gây ách tắc, ùn ứ dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước 

hoặc khi đem đi đốt thì làm ô nhiễm không khí. Khi đổ thải CTR từ tre 

nứa bừa bãi như vậy thì người dân trên địa bàn xã đã làm mất diện tích 

đất để canh tác, nguồn nước dùng để tưới tiêu cũng bị nhiễm bẩn, có 

những nơi nguồn nước không thể sử dụng làm việc gì khác do sự ô 

nhiễm quá mức của việc ngâm tẩy chống mối mọt cho tre nứa.  

3.  Đại học 

Đa dạng sinh học 

trong các ao ương 

nuôi cá nheo Mỹ 

(Ictalurus punctatus) 

khu vực phía Bắc Việt 

Nam 

Trần Thị Hạnh 
Nguyễn Thị 

Thu Hà B 

Quan trắc môi trường nước và đa dạng động, thực vật phù du được thực 

hiện tại các ao nuôi cá Nheo Mỹ khu vực miền Bắc cho thấy: chất lượng 

nước hầu hết nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2015/BTNMT, 

ngoại trừ thông số N-NH4+ vượt 1,9 – 2,4 lần, BOD vượt 1,8 – 3 lần và 

COD vượt 1,1 – 1,8 lần. Nghiên cứu đã xác định được 21 chi tảo nổi 

thuộc 4 ngành gồm tảo lam (Cyanophyta), tảo lục (Chlorophyta), tảo 

mắt (Euglenophyta) và tảo silic (Bacillariophyta) và 18 họ; 7 chi động 

vật nổi thuộc 5 họ, 3 ngành (Copepoida, Cladocera, Rotatoria). Mật độ 

dao động từ 10 TB/mL – 21.465 TB/mL (Tảo) và 0 – 67.188 cá thể/m3 

(ĐVPD). Trong đó, mức độ đa dạng và phong phú tại các ao ương nuôi 

theo mô hình bán thâm canh H’ = 1,20 đa dạng và phong phú hơn so với 

các ao ương nuôi tự nhiên H’ = 1,17.  

4.  Đại học 
Đánh giá công tác bảo 

vệ môi trường trong 

Nguyễn Thị 

Nga 
Nguyễn Thị 

Thu Hà B 
Công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất phân bón NPK tại Nhà máy 

Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông - Bỉm Sơn được thực hiện thông qua 



sản xuất phân bón 

NPK tại nhà máy dinh 

dưỡng cây trồng Tiến 

Nông-Bỉm Sơn 

điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan kiểm soát nguồn thải và 

giám sát môi trường. Để sản xuất hơn 50.000 tấn phân bón NPK, các 

thành phần chất thải phát sinh là: khí, bụi thải từ hoạt động đốt 2.500 kg 

than/ngày, bụi từ các xưởng sản xuất đặc biệt là khu vực nghiền – trộn 

và sấy sản phẩm; nước thải sinh hoạt phát sinh vào khoảng 10 m3/ngày; 

xỉ than 300 kg/ngày; bùn cặn hệ thống xử lý 50 kg/ngày và bao bì 

nguyên vật liệu 20 kg/ngày. Bên cạnh đó, Nhà máy cũng phát sinh vào 

khoảng 38 kg/tháng là CTNH chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ. Công tác 

xử lý bụi và khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, xử lý nước thải sinh hoạt và 

quản lý nước thải sản xuất được thực hiện tốt, đúng quy định, chất thải 

sau khi xử lý đạt QCVN. Tuy nhiên, CTR sinh hoạt còn được lưu trữ 

quá lâu; CTNH chưa được quản lý đúng cam kết và việc giám sát môi 

trường còn nhiều bất cập là những vấn đề cần phải khắc phục 

5.  Đại học 

Nghiên cứu giải pháp 

quản lý chất thải sinh 

hoạt nhằm thích ứng 

thay đổi bảo vệ môi 

trường trên địa bàn 

huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Quách Thị Bảo 

Linh 
Trịnh Quang 

Huy 

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn phát sinh ở huyện Tiên Lữ 

khoảng 44,86 tấn/ngày, chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị trên địa bàn 

huyện khoảng 2,14 tấn/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện 

được Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 

11 thu gom, vận chuyển và xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh bằng 

nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Năm 2021 trên địa bàn của huyện 

đã thành lập và duy trì được 72 tổ, đội vệ sinh môi trường tự quản tại 55 

thôn, khu phố đạt 100% số thôn có tổ đội vệ sinh môi trường thực hiện 

việc thu gom, vận chuyển CTR ra bãi chôn lấp quy mô thôn xã, bãi tập 

kết để Công ty môi trường về thu gom, vận chuyển và xử lý CTR. Một 

số biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt như: chôn lấp, tái chế, xử lý đốt…. 

6.  Đại học 
Xử lý sắt trong nước 

bằng vật liệu hấp phụ 

chế tạo từ bã mía 

Đoàn Thu 

Hiền 
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Khóa luận đã thực hiện được nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bã 

mía bằng việc xử lý với dung dịch kiềm loãng và axit citric. Hàm lượng 

sắt trong mẫu nghiên cứu được xác định bằng phương pháp trắc quang. 

Kết quả cho thấy vật liệu có khả năng hấp phụ ion Fe3+ tốt hơn nguyên 

liệu ban đầu 1,7 lần. Thời gian đạt cân bằng hấp phụ khoảng 100 phút, 

pH tối ưu cho quá trình hấp phụ là 3. Khối lượng tối ưu 1,5g vật 

liệu/100ml dung dịch Fe3+ 20mg/l. Khả năng hấp phụ cực đại của vật 

liệu với ion Fe3+ khoảng 15,57mg/g 



7.  Đại học 

Ứng dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu giá 

đất trên địa bàn thị 

trấn Phú Xuyên, 

huyện Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thuỳ  
Đoàn Thanh 

Thủy 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý để xây dựng 

cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội. Tác giả đã xây dựng cơ sở dữ liệu 02 lớp dữ liệu  bao 

gồm (1) lớp thửa đất thể hiện hình dạng, vị trí của các thửa đất trên 

phạm vi tờ bản đồ số 21 và 22 với đầy đủ thông tin thuộc tính về số tờ, 

số thửa, diện tích, mục đích sử dụng, chủ sử dụng và (2) lớp giá đất thể 

hiện các thông tin thuộc tính về số tờ, số thửa, diện tích, giá đất nhà 

nước, giá đất thị trường, lệ phí trước bạ, tình trạng cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất với công nghệ 

GIS có ý nghĩa lớn trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật cho 

các nhà quản lý đất đai và người sử dụng; góp phần xây dựng thị trường 

bất động sản công khai, minh bạch và phát triển bền vững. 

8.  Đại học 

Nghiên cứu chiết tách 

đất xây dựng và đất 

trống quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà 

Nội từ dữ liệu ảnh 

viễn thám 

Lê Vân Anh 
Nguyễn Đức 

Thuận 

Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống tại quận Hoàng Mai – 

thành phố Hà Nội sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình đánh giá 

hiệu năng chiết tách cho 2 nhóm đối tượng này thông qua 2 phương 

pháp: chiết tách ảnh chỉ số và phân loại ảnh. Do tính tính phức tạp của 

hành vi phản xạ phổ và độ chính xác trong quá trình khoanh vẽ tệp mẫu 

nên phương pháp phân loại ảnh có hiệu năng kém nhất với 72,09%, còn 

phương pháp dùng ảnh chỉ số sẽ khắc phục hầu hết các nhược điểm của 

phương pháp phân loại ảnh nên cho kết quả nhanh chóng và hiệu quả 

hơn, lần lượt là chỉ số EBBI với 84,78%, chỉ số UI là 91,3% và đặc biệt 

là ảnh chỉ số NDBI với độ chính xác 95,83%. Qua đó, với ảnh phân 

ngưỡng chỉ số NDBI đã thống kê được diện tích đất xây dựng và đất 

trống tại quận Hoàng Mai tương ứng là 1.621,08ha (40,35%) và 78,75ha 

(1,96%), đây sẽ là chỉ báo của mức độ phát triển đô thị cũng như chất 

lượng môi trường của quận Hoàng Mai 

9.  Đại học 

Nghiên cứu chiết tách 

đất xây dựng và đất 

trống huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

từ dữ liệu ảnh viễn 

thám 

Nguyễn Văn 

Tú 
Nguyễn Đức 

Thuận 

Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống huyện Thường Tín - 

thành phố Hà Nội từ dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình đánh giá hiệu 

năng chiết tách cho 2 nhóm đối tượng này bằng 2 phương pháp chiết 

tách ảnh chỉ số và phân loại ảnh. Trong đó, phương pháp chiết tách ảnh 

chỉ số có hiệu năng tốt hơn phương pháp phân loại ảnh, cụ thể, chỉ số 

NDBI cho hiệu năng tốt nhất với độ chính xác đạt được là 96%, chỉ số 

UI với 90%, chỉ số EBBI là 84%, còn phương pháp phân loại ảnh có 



hiệu năng kém nhất với 80%. Nguyên nhân là do tính tính phức tạp của 

hành vi phản xạ phổ và độ chính xác trong quá trình khoanh vẽ tệp mẫu 

nên phương pháp phân loại ảnh có hiệu năng kém nhất, còn phương 

pháp dùng ảnh chỉ số sẽ khắc phục hầu hết các nhược điểm của phương 

pháp phân loại ảnh nên cho kết quả nhanh chóng và hiệu quả hơn, đặc 

biệt là ảnh chỉ số NDBI. Qua đó, với ảnh phân ngưỡng chỉ số NDBI đã 

thống kê được diện tích đất xây dựng và đất trống huyện Thường Tín 

tương ứng là 2.871ha (22,06%) và 859,05ha (6,6%), đây sẽ là chỉ báo 

của mức độ phát triển đô thị cũng như chất lượng môi trường của huyện 

Thường Tín 

10.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã 

An Vĩ, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

Vũ Thị Nhài Luyện Hữu Cử 

An Vĩ là xã nằm ở phía Bắc huyện Khoái Châu, năm 2016, xã đã hoàn 

thành 19/19 tiêu chi,́ đươc̣ UBND tin̉h công nhâṇ đaṭ chuẩn nông thôn 

mới. Bên cạnh những thành tựu đạt được xã còn nhiều khó khăn, hạn 

chế. Xã đang phấn đấu hoàn thiện những tiêu chí đã đạt chuẩn của giai 

đoạn trước, tiến tới các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao 

trong giai đoạn tiếp theo. Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông 

thôn mới xã An Vĩ trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ một số giải 

pháp như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới; Giải pháp về vốn; Giải pháp 

tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân về chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới; Giải pháp về nâng cao nguôn nhân lực, 

xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông 

thôn mới; Giải pháp về khoa học kỹ thuật. 

11.  Đại học 

Đánh giá kết quả thực 

hiện phương án quy 

hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 trên địa bàn 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Nguyễn 

Trường Sơn 
Nguyễn Khắc 

Việt Ba 

Kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

thành phố Tuyên Quang như sau: 

- Thực hiện được 165 công trình 

- Diện tích đất nông nghiệp 11.338,68 ha, đạt 99,95% 

- Diện tích đất phi nông nghiệp 6966,45 ha, đạt 74,02%.  

- Diện tích đất chưa sử dụng 142,24 ha, đạt 43,28% 

Các công trình không được thực hiện phần lớn là do không có vốn đầu 

tư, chưa giải phóng được mặt bằng, phương án quy hoạch không có tính 

khả thi. 



12.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

thực hiện phương án 

quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đặng Văn 

Chiến 
Nguyễn Khắc 

Việt Ba 

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện đạt 

được kết quả nhất định. Đặc biệt là công tác thu hồi, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh 

tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

đất thực hiện còn thấp hơn so với diện tích quy hoạch được duyệt do 

nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

13.  Đại học 

Đánh giá kết quả thực 

hiện phương án điều 

chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 

2020 huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình 

Hoàng Lưu 

Trung Kiên 
Nguyễn Khắc 

Việt Ba 

Kết quả thực hiện quy hoạch cho thấy huyện Mai Châu đã thực hiện 

được khoảng 76 công trình. Nhóm đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp diện tích chuyển mục đích đạt 29,99%, chuyển nội bộ đất 

nông nghiệp đạt 95,20% so với quy hoạch được phê duyệt. Diện tích đất 

chưa sử dụng phải đưa vào sử dụng là 3241,81 ha, thực tế thực hiện đến 

năm 2020 không thực hiện được. Các công trình không được thực hiện 

phần lớn là do không có vốn đầu tư, chưa giải phóng được mặt bằng, 

phương án quy hoạch không có tính khả thi. 

14.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

thực hiện quy hoạch 

xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã 

Hà Mãn, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Việt 

Anh 
Nguyễn Quang 

Huy 

Kết quả thực thực hiện quy hoạch xây dựng NTM cho thấy xã Hà Mãn 

đã thực hiện đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Các phương án thực hiện quy 

hoạch trong quy hoạch xây dựng NTM ở xã đem lại những hiệu quả tích 

cực về sản xuất phát triền, kinh tế - xã hội -môi trường trên địa bàn xã. 

Để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM xã đã phần nào thực hiện đồng 

bộ các giải pháp cụ thể sau: giải pháp về nguồn vốn, nguồn nhân lực, 

đầu tư và khoa học công nghệ. 

15.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất năm 2020 

huyện Mỹ Đức, thành 

phố Hà Nội 

Trần Thị Trà 

Mi 
Nguyễn Quang 

Huy 

Kết quả thực hiện quy hoạch cho thấy huyện Mỹ Đức đã thực hiện được 

khoảng 83 công trình. Nhóm đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp diện tích chuyển mục đích đạt 28.37%, chuyển nội bộ đất nông 

nghiệp đạt 90.57% so với quy hoạch được phê duyệt. Diện tích đất chưa 

sử dụng phải đưa vào sử dụng là 2.183,25 ha, thực tế thực hiện đến năm 

2020 không thực hiện được. Các công trình không được thực hiện phần 

lớn là do không có vốn đầu tư, chưa giải phóng được mặt bằng, phương 

án quy hoạch không có tính khả thi. 

16.  Đại học 

Thực trạng đăng ký 

đất đai, cấp giấy 

chứng nhận và lập hồ 

sơ địa chính trên địa 

Hà Mạnh 

Dũng 
Nguyễn Quang 

Huy 

Thực trạng đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính 

Quận Ngô Quyền đã tiến triển rất tốt. Trong 5 năm gần đây, số hộ kê 

khai đăng ký đạt 98,10%, số hộ đăng ký cấp lần đầu đạt 98,90%, tổng số 

đăng ký biến động là 79.719 trường hợp. Toàn quận hiện nay có 286 tờ 



bàn quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 
bản đồ địa chính và có 15 sổ mục kê. Tuy nhiên, toàn quận vẫn còn 169 

trường hợp chưa được cấp giấy, đa phần là nằm trong quy hoạch và chưa 

kê khai đăng ký. 

17.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng ký biến 

động đất đai trên địa 

bàn huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 

Lâm Tiến Đạm 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 
0 

18.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Phạm Thị Thu 

Hương 
Nguyễn Tuấn 

Anh 

Huyện Tiên lãng là một huyện ven biển nằm ở phía Nam thành phố Hải 

Phòng, cách trung tâm thành phố 22km. Tổng diện tích đất tự nhiên của 

huyện là 19520,6 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao 

nhất là 66,75% tổng diện tích đất tự nhiên. Quỹ đất của huyện đang 

được khai thác tốt, đưa vào sử dụng có hiệu quả kinh tế cao. Trong 

tương lai huyện vẫn sẽ tiếp tục cải tạo đất đưa vào mục đích kinh tế, sử 

dụng đất một cách triệt để, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo tính bền vững 

trong sử dụng đất. 

19.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 

huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên 

Trương Đăng 

Dũng 
Quyền Thị Lan 

Phương 

 Theo kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Ảng năm 2020 được duyệt, 

tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 

169,05 ha, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 44,42 ha, 

nhưng thực tế đến năm 2020 vẫn chưa thực hiện được. Tổng số công 

trình, dự án đã thực hiện được là 07/50 công trình. Các công trình, dự án 

không được thực hiện phần lớn là do không có nguần vốn đầu tư, chưa 

giải phóng được mặt bằng, phương án kế hoạch chưa khả thi. 

20.  Đại học 

Tìm hiểu tình hình 

biến động giá đất ở 

trên địa bàn thành phố 

Việt Trì – tỉnh Phú 

Thọ giai đoạn 2018 - 

2020 

Nguyễn Việt 

Tùng 
Bùi Nguyên 

Hạnh 

Đối với giá đất ở quy định tại thành phố Việt Trì giai đoạn 2018 – 2020 

ở tất cả các vị trí đều tăng trung bình từ 15 - 16%. Mức độ chênh lệch 

giữa các loại vị trí dao động từ 2,7 đến 2,9 lần. Giá đất ở giao dịch thực 

tế biến động phức tạp hơn; sự biến động mạnh nhất diễn ra từ năm 2018 

đến 2019 có những vị trí tăng đến 40%. Giá đất năm 2020 cao nhất là 

259.700.000 đồng/m2 tại vị trí 1 đường Hùng Vương và thấp nhất là 

12.000.000 đồng/m2 tại vị trí 4 đường Chử Đồng Tử.  

21.  Đại học 
Thực trạng đăng ký 

đất đai, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử 

Nguyễn Tiến 

Hiếu 
Đỗ Thị Đức 

Hạnh 

Đề tài cho thấy có 753 thửa đất ở chiếm 49,21%. Có 644 thửa đất ở đã 

được cấp giấy chứng nhận, 109 thửa đất ở chưa đủ điều kiện cấp giấy 

chứng nhận. Đã giao được 468 giấy chứng nhận chiếm 14,62%, còn 24 



dụng đất tại Xã Cao 

Dương - Huyện Thanh 

Oai – Tp. Hà Nội giai 

đoạn 2016-2020 

giấy chứng nhận chưa giao đến tay chủ sủ dụng 

22.  Đại học 

Thực trạng quản lý 

biến động đất đai trên 

địa bàn huyện Ân Thi 

– Hưng Yên giai đoạn 

2015 – 2020 

Nguyễn Đức 

Anh 
Đỗ Thị Đức 

Hạnh 

Trong giai đoạn 2015 – 2020 có 3360 trường hợp biến động chuyển 

quyền, trong đó có - 922 trường hợp biến động thế chấp, xóa thế chấp; 

320 trường hợp đính chính giấy chứng nhận; 999 trường hợp thu hồi 

giấy chứng nhận; 1531 cấp mới giấy chứng nhận; 988 trường hợp cấp 

đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Để nâng cao hiệu quả quản lý biến động 

cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đồng bộ và hoàn thiện hệ thống 

hồ sơ địa chính, kiểm tra việc quản lý,... 

23.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 

huyện Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội. 

Nguyễn Văn 

Thắng 
Ngô Thị Hà 

Huyện Phúc Thọ có Tổng diện tích tự nhiên 11.719,27 ha, đất nông 

nghiệp là 6.701,17 ha, đất phi nông nghiệp là 5.018,1 ha. Giai đoạn 2019 

- 2021, tổng số GCN được cấp là 9264 giấy: Đất nông nghiệp cấp cho 

hộ gia đình, cá nhân được 1044/1218 hồ sơ KKĐK chiếm 85,71%; đất ở 

được 8220/9201 hồ sơ KKĐK chiếm 89,34%. Đề xuất một số giải pháp 

sau: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai, đơn giản hóa 

hồ sơ, điều chỉnh giảm một số nghĩa vụ tài chính, đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai… 

24.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng 

nhận và lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 

quận Hoàng Mai – 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn Tiến 

Anh 
Ngô Thị Hà 

Đối với đất ở toàn quận đã cấp 975 Giấy chứng nhâṇ trong giai đoạn 

2019-2021. Việc thực hiện ĐKĐĐ, cấp GCN và lập hồ sơ địa chính ở 

quận Hoàng Mai cho thấy ý thức chấp hành Luật Đất đai của người dân 

được nâng lên, cùng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBVC 

được nâng lên. Để khắc phục những tồn tại và thực hiện tốt hơn công tác 

ĐKĐĐ, cấp GCN và lập hồ sơ địa chính cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ 

biến pháp luật đất đai, tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai hoàn thiện. 

25.  Đại học 

Thực trạng đăng ký 

đất đai, cấp giấy 

chứng nhận và quản lý 

hồ sơ địa chính trên 

địa bàn huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

Phạm Sơn 

Tùng 
Ngô Thị Hà 

Trong giai đoạn 2017-2021 toàn huyện có 14.308 hộ sử dụng đất ở, 

trong đó có 14.067 hộ đã kê khai đăng ký, đạt 98,32% tổng số hộ đăng 

ký sử dụng đất giai đoạn 2017-2021; Đối với đất nông nghiệp có 301 hộ 

gia đình, cá nhân đã đăng ký đất đai và đã có 261 hộ đã được cấp GCN 

đạt 86,71% với diện tích là 380,33ha. Huyện có tổng cộng 2.822 trường 

hợp biến động. Toàn huyện có 182 sổ địa chính, 120 sổ mục kê, 40 sổ 



cấp GCN, 56 sổ theo dõi biến động đất đai, 238 tờ bản đồ địa chính. 

26.  Đại học 

Tìm hiểu hoạt động 

môi giới bất động sản 

tại sàn giao dịch Bất 

động sản Tân Thời 

Đại 

Bùi Thị Vân 

Anh 
Ngô Thị Hà 

Đề tài đã trình bày tổng quan về sàn giao dịch bất động sản Tân Thời 

Đại và thực trạng hoạt động môi giới. Kết quả của đề tài đã đạt được 

mục tiêu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách 

hàng đối với dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản, yếu tố ảnh hưởng lớn 

nhất đến sự hài lòng của khách hàng là khả năng đáp ứng. Và đề xuất 

giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới bất 

động sản tại sàn Tân Thời Đại. 

27.  Đại học 

Thực trạng quản lý 

đăng ký biến động đất 

đai trên địa bàn Tp. 

Nam Định – Tỉnh 

Nam Định 

Bùi Khánh 

Linh 
Ngô Thị Hà 

Trên địa bàn thành phố có 723 trường hợp biến động và trong đó có 680 

trường hợp đã được cập nhật vào sổ đạt 94,05%. Biến động đất đai trong 

giai đoạn 2017 - 2021 có xu hướng tăng lên so với các giai đoạn trước; 

Sự am hiểu của người dân về pháp Luật Đất đai còn nhiều hạn chế vì 

vậy mà VPĐKĐĐ đã cử cán bộ chuyên môn xuống tại bộ phận tiếp nhận 

một cửa để hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính một cách 

nhanh chóng và hiệu quả. 

28.  Đại học 

Tìm hiểu công tác 

đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận trên 

địa bàn Xã Đa Tốn - 

Huyện Gia Lâm – Tp. 

Hà Nội 

Đỗ Xuân 

Quyết 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Xã Đa Tốn có diện tích tự nhiên 739,58 ha, đất nông nghiệp là 327,86 

ha, đất phi nông nghiệp là 411,72 ha. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng số 

GCN được cấp là 4.379 giấy: Đất nông nghiệp cấp cho hộ gia đình, cá 

nhân được 2.420/2.637 hồ sơ KKĐK chiếm 91,77%; đất ở được 

1.959/2120 hồ sơ KKĐK chiếm 92,41%. Đề xuất một số giải pháp sau: 

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai, đơn giản hóa hồ sơ, 

điều chỉnh giảm một số nghĩa vụ tài chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai… 

29.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai và cấp giấy chứng 

nhận trên địa bàn xã 

Nghĩa Lâm, huyện 

Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ 

An 

Lê Anh Dũng Vũ Thanh Biển 

Xã Nghĩa Lâm đã hoàn thành 100% công tác đăng ký đất đai. Đối với 

đất ở trong giai đoạn này toàn xã đã cấp được 458 GCN và còn 129 hồ 

sơ chưa được cấp. Số trường hợp chưa được cấp GCN thì có 93 trường 

hợp đủ điều kiện cấp, và 36 trường hợp không đủ điều kiện cấp. Trong 

những năm qua công tác đăng ký đất đai, cấp GCN địa bàn xã đã được 

cải thiện để đáp ứng nhu cầu của người dân.Tuy nhiên vẫn còn một số 

hạn chế nhất định. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần áp 

dụng một số nhóm giải pháp như tuyên truyền phổ biến pháp luật đất 

đai, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký 

đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn xã.  



30.  Đại học 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của dịch bệnh 

Covid 19 đến chất 

lượng nước sông 

Hồng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Chang A Trai 
Cao Trường 

Sơn 

Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại lưu vực sông Hồng trên địa phận 

thành phố Hà Nội 

 giai đoạn năm 2018 đến năm 2021. Nhằm chỉ ra tác động của dịch bện 

Covid 19 đến chất lượng nước sông Hồng.  Kết quả so sánh chất lượng 

nước LVS Hồng 2 giai đoạn, giai đoạn trước khi xảy ra dịch bệnh 2018 

– 2019 và giai đoạn sau khi dịch bệnh bùng phát mạnh 2020 - 2021 với 

QCVN08/2015:BTNMT – Cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý), qua phân tích cho thấy 

một số thông số vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn là COD, BOD5 

với tỉ lệ vượt chuẩn 33,3% , chỉ số chất lượng nước WQI qua tính toán 

cho kết quả cao nhất đạt 100 điểm ở mức 1 – mức rất tốt (màu xanh 

biển), mức thấp nhất đạt 79 điểm ở mức 2 – mức nước tốt (xanh lá) sử 

dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý. 

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước WQI, CPI, OPI cho thấy có sự 

tương đồng về thời gian và không gian. Chất lượng nước LVS Hồng ở 

các giai đoạn vào mùa mưa tốt hơn mùa khô nhưng không đáng kể. Để 

có thể sử dụng chất lượng nước sông Hồng cho các hoạt động sinh hoạt 

và sản xuất thì các nhà quản lý cần có các biện pháp xử lý triệt để để cải 

thiện chất lượng nước sông Hồng. Qua nghiên cứu cho thấy dịch bệnh 

Covid 19 không ảnh hưởng đến chất lượng nước 

31.  Đại học 

Kinh tế tuần hoàn đối 

với rác thải nhựa hộ 

gia đình trên địa bàn 

phường Nghi Hương, 

Thị xã Cửa Lò, tỉnh 

Nghệ An 

Triệu Duy 

Dương 
Đinh Thị Hải 

Vân 

Trong xã hội phát triển hiện đại, sản xuất và tiêu dùng nhựa đã trở nên 

phổ biến trong đời sống hàng ngày của các hộ gia đình, tuy nhiên cũng 

tạo ra lượng nhựa thải lớn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề tài 

tận dụng lượng rác thải nhựa để tuần hoàn lại vòng đời của nhựa giúp 

giảm chi phí về kinh tế, hạn chế được nhựa thải hộ gia đình bị lãng phí 

ra ngoài môi trường khi rác thải nhựa được coi là một mỏ vàng tiềm 

năng. Kết quả điều tra cho thấy tổng lượng rác phát sinh trên địa bàn 

phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là 881,47 tấn/năm. 

Trong đó rác thải nhựa phát sinh là 2141,41 tấn/năm, ước tính việc tái 

chế một tấn nhựa sẽ giúp tiết kiệm được 3,8 thùng dầu thô. Vậy rác trên 

địa bàn nếu được thu gom và đem đi tái chế thì sẽ tiết kiệm được 7,6 

thùng dầu thô mỗi năm. Trên cơ sở đánh giá, nghiên cứu đã đề xuất một 

số giải pháp kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa về mặt môi trường, kinh tế, 



xã hội nhằm tránh lãng phí tài nguyên, giảm nhu cầu xây mới các cơ sở 

xử lý rác thải, giảm phát thải khí nhà kính, và tiết kiệm được chi phí và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kinh tế: tạo việc làm, giảm chi phí xử lý 

rác thải, giúp người dân nhận thức được về vấn đề môi trường hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng được cho các địa phương khác trên 

cả nước. 

32.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản 

xuất rau tại xã Đặng 

Xá, huyện Gia Lâm 

Vũ Thị 

Phương Anh 
Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

Rau xanh là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự tồn tại và 

phát triển của con người là thực phẩm không thể thiếu hàng ngày trong 

bữa ăn. Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm là một trong những khu vực sản 

xuất rau lớn của Hà Nội. Chính vì vậy tôi lựa chọn tiến hành đề tài: “ 

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau tại 

xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm”. Qua kết quả điều tra cho thấy: Xã Đặng 

Xá đẩy mạnh sản xuất các loại rau trồng trong đó chủ lực là bắp cải kết 

hợp trồng các loại hoa màu khác. Các hộ gia đình sử dụng thuốc BVTV 

đã thu gom bao bì đúng nơi quy định. Nhưng vẫn còn một số hộ gia đình 

không vứt đúng nơi quy định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường. Thời điểm phun thuốc thường do người nông dân quyết định mà 

không theo chỉ dẫn của cán bộ khuyến nông dễ gây ra hiện tượng dịch 

bệnh nhờn thuốc. Các giải pháp đã đề xuất như xử lý bao bì, tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, bên cạnh giúp chính 

quyền địa phương nhận thức tác hại của thuốc BVTV đối với môi 

trường và con người 

33.  Đại học 

Phân tích KPA (nhận 

thức, thái độ, hành vi) 

của hộ gia đình về tái 

sử dụng chất thải rắn 

sinh hoạt tại huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Trọng 

Hoàng 
Nguyễn Thị 

Hương Giang 
0 

34.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh chất thải 

nhựa và đề xuất biện 

pháp giảm thiểu tại xã 

Lê Thị Thu 

Phương 
Ngô Thế Ân 

Thực trạng phát sinh chất thải nhựa tại Xã Tân Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên nhiều nhất là túi nilon với mức trung bình từ 120 – 

150 túi/hộ/tháng. Phần lớn (73,33%) hộ gia định chưa phân loại chất thải 

nhựa tại nhà. Số hộ phân loại chỉ đạt khoảng 26,67%. Hình thức xử lý 



Tân Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

cũng còn hạn chế, chủ yếu nhất vất là chôn lấp với 80% số hộ điều tra. 

Giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa bao gồm giải pháp thị trường, giải 

pháp công nghệ và giải pháp giáo dục truyền thông. 

35.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trong một số 

loại rau tại xã Đặng 

Xá, huyện Gia Lâm 

Trần Tất 

Nguyên Bình 
Nguyễn Thu 

Thuỳ 

Nghiên cứu được thực hiện ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một 

số loại rau trên địa bàn. Kết quả cho thấy: 100% hộ dân đều sử dụng 

thuốc BVTV cho cây trồng để phòng chống dịch hại và sâu bệnh. Rất 

nhiều hộ dân đã kết hợp phun nhiều loại thuốc với nhau, chủ yếu là pha 

hỗn hợp 2-3 loại thuốc. Còn khoảng 16% hộ dân đã vứt bao bì sau khi 

sử dụng ngày tại đồng ruộng. 

36.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

môi trường làng nghề 

tái chế giấy Dương Ổ, 

phường Phong Khê, 

thành phố Bắc Ninh 

Quản Văn 

Công 
Nông Hữu 

Dương 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề 

tái chế giấy Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Đề tài 

sử dụng phương pháp kế thừa kết quả phân tích chất lượng môi trường 

làng nghề của Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Bắc Ninh, kết hợp 

với điều tra phỏng vấn. Kết quả cho thấy nhiều chỉ tiêu chất lượng môi 

trường nước và không khí của làng nghề vượt qua tiêu chuẩn cho phép 

nhiều lần. Nhiều cơ sở không tuân thủ đầy đủ các quy định về BVMT. 

Đề tài đã đề xuất áp dụng một số các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho 

làng nghề. 

37.  Đại học 

Đánh giá nhận thức 

của người dân về an 

toàn trong sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông 

nghiệp tại xã Vân Hội, 

huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Hồng 

Đăng 
Nông Hữu 

Dương 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá nhận thức của người dân về an 

toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại 

xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài sử dụng phương 

pháp khảo sát bằng phiếu điều tra đối với 60 hộ gia đình tại 3 thôn. Các 

câu hỏi được xây dựng nhằm đánh giá nhận thức của người dân về an 

toàn trong sử dụng thuốc BVTV. Kết quả cho thấy một bộ phận người 

dân còn chưa hiểu đầy đủ và chủ quan về tác hại của hóa chất BVTV với 

sức khỏe. Từ đó đề tài đã đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức 

của người dân. 

38.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả mô 

hình trồng lan trong 

việc phát triển nông 

nghiệp bền vững tại 

phường Giang Biên, 

Nguyễn Tiến 

Huy 
Phan Thị Hải 

Luyến 

Nghiên cứu đánh giá so sánh hiệu quả sử dụng đất của mô hình trồng lan 

so với mô hình trồng chuối đang được áp dụng phổ biến tại địa phương. 

Nghiên cứu chỉ ra mô hình sản xuất hoa lan có hiệu quả kinh tế cao, hiệu 

quả xã hội nổi trội, đồng thời bảo vệ môi trường rất có tiềm năng để thay 

thế các mô hình sử dụng đất có hiệu quả thấp hiện nay. Đồng thời 



quận Long Biên, Hà 

Nội 
nghiên cứu cũng chỉ ra các thách thức của mô hình trồng lan trong phát 

triển nông nghiệp bền vững 

39.  Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ trong xử lý 

số liệu phục vụ công 

tác thống kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất xã Liên 

Hà, huyện Đông Anh, 

Thành phố Hà Nội 

Nguyễn Trung 

Kiên 
Nguyễn Đình 

Trung 

 Nghiên cứu nhắm ứng dụng phần mềm Microstation V8i và VietMap, 

TK Desktop để tiến hành thực hiện chỉnh lý bản đồ khoanh đất, cập nhật 

số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và kết xuất 

biểu thống kê đất đai xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, thành Phố Hà Nội. 

Theo kết quả nghiên cứu đề tài cho thấy: Trong năm 2021, xã Liên Hà 

có 3 công trình biến động, từ nguồn dữ liêụ bản đồ khoanh đất kỳ trước, 

số liêụ biến đôṇg đất đai trên cơ sở sử dụng công nghệ gồm các phần 

mềm: Microsation V8i, VietMap, TK Desktop với các chức năng tự 

động hóa trong quá trình xử lý số liệu phục vụ công tác thống kê đất đai 

của xã Liên Hà đã đem lại kết quả chính xác, phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương cũng như các quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Đề tài đã xây dựng được 3 bộ sản phẩm đó là: (1). Bản 

đồ kiểm kê đất đai tỷ lệ 1/5000; (2). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 

1/5000; (3). Hệ thống biểu thống kê đất đai với 8 biểu chińh và các phu ̣

biểu theo đúng quy điṇh của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

40.  Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ trong xử lý 

số liệu phục vụ công 

tác thông kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất xã Văn 

Tiến, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nguyễn Thế 

Xương  
Nguyễn Đình 

Trung 

Nghiên cứu nhắm ứng dụng phần mềm Microstation V8i và VietMap, 

TK Desktop để tiến hành thực hiện chỉnh lý bản đồ khoanh đất, cập nhật 

số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và kết xuất 

biểu thống kê đất đai xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy: Văn Tiến là một xã nằm ở phía Đông 

huyện Yên Lạc. Diện tích tự nhiên 482,57 ha, dân số 7.081 người. Là xã 

đồng bằng với vị trí địa lý có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã 

hội và giao lưu với các khu vực lân cận, xã Văn Tiến ngày càng có nhiều 

tiến bộ trong việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao điều kiện sinh sống 

cho nhân dân trong xã. Trong năm 2021, xã Văn Tiến có 3 công trình 

biến động. Từ nguồn dữ liêụ bản đồ khoanh đất kỳ trước, số liêụ biến 

đôṇg đất đai trên cơ sở sử dụng công nghệ gồm các phần mềm: 

Microsation V8i, VietMap XM, TK Desktop với các chức năng tự động 

hóa trong quá trình xử lý số liệu phục vụ công tác thống kê đất đai của 

xã Văn Tiến đã đem lại kết quả chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế 



của địa phương cũng như các quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Đề tài đã xây dựng được 3 bộ sản phẩm chính đó là: (1). 

Bản đồ kiểm kê đất đai tỷ lệ 1/2000; (2). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

tỷ lệ 1/2000; (3). Hệ thống biểu thống kê đất đai với 8 biểu chińh và các 

phu ̣biểu theo đúng quy điṇh của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT 

ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  Theo kết quả 

nghiên cứu của đề tài, tổng diêṇ tićh tư ̣nhiên của xã Văn Tiến theo kết 

quả kiểm kê đất đai năm 2021 là 482,57 ha. Trong đó, đất nông nghiêp̣ 

là 345.60 ha chiếm 71,62%, đất phi nông nghiêp̣ là 136,98ha chiếm 

28,38%. 

41.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng 

nhận trên địa bàn 

huyện Gia Lâm – 

thành phố Hà Nội  

Đỗ Tùng Lâm 
Ngô Thanh 

Sơn 

Tổng diện tích tự nhiên Gia Lâm là 11.669,62 ha, trong đó đất nông 

nghiệp là 5.045,78 ha, đất phi nông nghiệp là 6.555,84 ha, đất chưa sử 

dụng có 69,62 ha. Kết quả của công tác cấp GCN quyền SDĐ trên địa 

bàn huyện GIa Lâm giai đoạn 2019-12/2021 đã hoàn thành nhiệm vụ và 

chỉ tiêu được giao. Đối với đất ở đã cấp được 26.553/27.094 thửa đất 

cần cấp, đạt 98,07%; Đối với đất nông nghiệp đã cấp được 996/1150 

thửa đất cần cấp đạt 86,6%. Đối với kết quả đăng kí biến động đất đai 

huyện Gia Lâm giai đoạn 2019-12/2021 tổng có 8506 trường hợp trong 

đó chuyển nhượng QSDĐ có 2400 trường hợp chiếm 28,21% tổng số 

biến động cả giai đoạn, thừa kế có 468 trường hợp chiếm 5,51%, chuyển 

mục đích sử dụng đất có 130 trường hợp chiếm 1,53%, thế cấp quyền sử 

dụng đất có 5508 trường hợp chiếm 64,75%. 

42.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

quản lý và sử dụng đất 

quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

Đỗ Văn Hoàng Vũ Thị Xuân 

Quận Long Biên nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội là 

điểm tập trung nhiều đầu mối giao thông lớn. Tổng diện tích quận Long 

Biên có 6009,42 ha, trong đó đất nông nghiệp có 1647,01 ha, đất phi 

nông nghiệp có 4352,96 ha, diện tích đất bằng chưa sử dụng là 9,45 ha. 

Giai đoạn 2015 – 2020, diện tích đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng 

có xu hướng giảm, thay vào đó đất xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ được 

tăng cao. Đến năm 2030 quá trình CNH - ĐTH vẫn tiếp tục diễn ra với 

các dự án lớn về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ sở hạ 

tầng và nhu cầu dân sinh đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của quận 

Long Biên. 



43.  Đại học 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu phục vụ quy 

hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn thị trấn Kiến 

Xương, huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình 

Đặng Quốc 

Trung 
Đoàn Thanh 

Thủy 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng 

cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Kiến 

Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Tác giả đã xây dựng cơ sở 

dữ liệu bao gồm 02 lớp dữ liệu: (1) lớp dữ liệu hiện trạng thể hiện các 

khoanh đất trên địa bàn thị trấn Kiến Xương với đầy đủ các thông tin 

thuộc tính: mục đích sử dụng hiện trạng năm 2020, diện tích của các 

khoanh đất và (2) lớp dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thể hiện hình dạng, 

vị trí của tất cả các công trình trong danh mục quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 của thị trấn Kiến Xương, thông tin thuộc tính bao 

gồm: tên công trình quy hoạch, loại đất quy hoạch, diện tích quy hoạch, 

năm quy hoạch, căn cứ pháp lý, lấy từ loại đất nào. Việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu quy hoạch sử dụng đất với công nghệ GIS có ý nghĩa lớn trong 

việc cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật cho các nhà quản lý đất đai và 

người sử dụng; góp phần vào quá trình công khai thông tin quy hoạch sử 

dụng đất - một nội dung quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

44.  Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng 

lớp phủ rừng huyện 

Hà Quảng - tỉnh Cao 

Bằng từ dữ liệu ảnh 

viễn thám 

Bế Đức Chính 
Nguyễn Đức 

Thuận 

Nghiên cứ hiện trạng lớp phủ rừng huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng từ 

dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình phân tích giải đoán ảnh và xử lý ảnh 

viễn thám từ đó xây dựng bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng của huyện Hà 

Quảng để phân tích đánh giá một cách hiệu quả chính xác nhất, với thu 

được kết quả như sau: Diện tích theo kết quả giải đoán Đất có rừng (Dat 

CR) là 60.937,74 ha chiếm 75,11% tổng diện tích tự nhiên theo kết quả 

giải đoán của huyện, diện tích theo kết quả giải đoán Đất không có rừng 

(Dat KCR) là 20.192,05 ha chiếm 24,89% tổng diện tích tự nhiên theo 

kết quả giải đoán của huyện. 

45.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả 

kinh tế - xã hội, môi 

trường của một số mô 

hình sản xuất nông 

nghiệp tại thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 
Đinh Hồng 

Duyên 

Nghiên cứu này đươc̣ thưc̣ hiện nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế- xã hội 

môi trường của một số mô hiǹh trồng cây hằng năm và lâu năm taị thành 

phố Uông Bi.́ Qua đó đưa ra các giải pháp bảo vệ cải taọ đất trồng, 

hướng sử duṇg và nâng cao chất lươṇg của đất. Cùng với đó đề xuất các 

giải pháp nâng cao hiệu quả của một số mô hiǹh trồng cây hằng năm và 

lâu năm. Bằng phương pháp phân tićh chi ̉tiêu đánh giá chất lươṇg đất, 

phương pháp điều tra phỏng vấn các hộ dân canh tác về các mặt kinh tế - 

xã hội mà mô hiǹh sản xuất mang laị cùng các vấn đề môi trường và 

phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm excel. Kết quả nghiên cứu 



cho thấy thành phố Uông Bi ́có diện tićh tư ̣nhiên là 256,3 km2, có vi ̣ tri ́

thuận lơị phát triển kinh tế xã hội. Nền nông nghiệp mang laị hiệu quả 

kinh tế - xã hội lớn cho người dân. Tuy nhiên sau canh tác đất đai lâu 

năm có một số vấn đề môi trường như chất lươṇg đất, chất lươṇg nước 

giảm xuống, độ phi ̀nhiêu của đất thấp. Các loaị cây trồng trên các loaị 

đất khác nhau có ảnh hưởng đến một số chi ̉tiêu hóa hoc̣ như độ chua 

của đất, hàm lươṇg chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng tổng số trong đất. 

46.  Đại học 

Nghiên cứu sản xuất 

chế phẩm vi sinh vật 

xử lý nitrit trong nước 

nuôi trồng thuỷ sản 

Phạm Anh 

Hoàng 
Đinh Hồng 

Duyên 

Kết quả nghiên cứu cho thấy từ mẫu nước phân lập đươc̣ 9 chủng và đã 

tuyển choṇ đươc̣ 1 chủng là 94 để sản xuất chế phẩm. Chủng này có khả 

năng thićh ứng pH rộng từ 6 – 9, khả năng chiụ nhiệt từ 15oC đến 40oC. 

Chủng vi sinh vật đươc̣ tuyển choṇ có khả năng xử li ́nitrit đaṭ hiệu quả 

đến 81.1% với mật độ 6.109 CFU/ml. Nghiên cứu đã tiến hành thử 

nghiệm xử li ́nước nuôi trồng thủy sản bằng chế phẩm nghiên cứu. Kết 

quả cho thấy sau 5 ngày xử li,́ hàm lươṇg nitrit trong nước đã đươc̣ xử li ́

hoàn toàn. Từ kết quả này cho thấy đây se ̃là chủng vi sinh vật tiềm năng 

để xử li ́nước nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn. 

47.  Đại học 

Nghiên cứu sử dụng 

tro bay để sản xuất giá 

thể trồng hoa, cây 

cảnh 

Phạm Minh 

Hiếu 
Nguyễn Thị 

Minh 

Khoá luận tập trung về tìm hiểu thành phần của tro bay tại nhà máy 

nhiệt điện Phả Lại để ứng dụng sản xuất giá thể hữu cơ trồng hoa, cây 

cảnh. Kết quả cho thấy, tro bay nhà máy Phả Lại có thành phần chủ yếu 

là SiO2 với 62,75%, Al2O3 với 13,20%, Fe2O3 với 3,23%, K2O với 

1,98%, MgO với 1,87%, TiO2 với 1,70% và 15,27% các nguyên tố 

khác. Nghiên cứu tiến hành bổ sung các hàm lượng tro bay khác nhau 

vào trong giá thể theo tỷ lệ là 0, 5, 10, 15, 20% vào 5 công thức ủ tương 

ứng với các công thức thí nghiệm là CTĐC, CT1, CT2, CT3, CT4 và kết 

hợp với 20kg phân trùn quế ở mỗi công thức. Sau 8 tuần ủ kết quả phân 

tích cho thấy pH tăng cao nhất ở CT4, hàm lượng vi sinh vật E. coli và 

Salmonella giảm cho thấy việc bổ sung hàm lượng tro bay dẫn đến việc 

làm giảm vi sinh vật trong giá thể, lượng E.coli là 0,57CFU/100g, 

Salmonella là 0,69CFU/100g ở CTĐC giảm mạnh ở CT4 là E.coli với 

0,01CFU/100g và Salmonella với 0,09CFU/100g.  

48.  Đại học 
Đánh giá chọn chế 

phẩm xử lý phế phụ 

phẩm cây ngô 

Nguyễn Công 

Khánh Thành 
Nguyễn Thị 

Minh 

Với các kết quả phân tích được từ các công thức khác nhau cho thấy 

được rằng chế phẩm 3 được bổ sung theo tỷ lệ 0,12% đạt hiệu quả cao 

nhất. Sau đó sử dụng chế phẩm 3 với tỷ lệ 0,12% so sánh với chế phẩm 



được bán bên ngoài thị trường (chế phẩm Emuniv) cùng tỷ lệ và mẫu 

trắng. Theo diễn biến nhiệt độ cho thấy quá trình thủy phân của mẫu 

trắng (Công thức đối chứng) diễn ra khá chậm do không có sự bổ sung 

chế phẩm vi sinh, chế phẩm 3 vẫn cho thấy tầm hoạt động hiệu quả tốt 

hơn so với chế phẩm Emuniv. Từ các kết quả phân tích được của đống ủ 

được bổ sung bằng chế phẩm 3 với tỷ lệ 0,12% cho ra được hàm lượng 

chất hữu cơ cao hơn so với chế phẩm Emuniv. 

49.  Đại học 

Xây dựng quy trình 

sản xuất chế phẩm 

sinh học cải tạo đất 

trồng rau màu bị thoái 

hoá 

Đặng Thị Quế 

Chi 
Vũ Thị Hoàn 

Kết quả nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm sinh học cải tạo đất 

trồng rau màu bị thoái hoá từ các chủng vi khuẩn hữu ích cho thấy: 

1.Điều kiện phù hợp nhất cho quá trình nhân giống cấp 1, 2 của các 

chủng vi khuẩn là môi trường Ashby với vi khuẩn A, môi trường 

Bacillus với vi khuẩn P và MRS với vi khuẩn I; ở nhiệt độ 300C trong 

48 giờ; tốc độ lắc 150 vòng/phút; tỷ lệ tiếp giống là 3%; 2.Điều kiện phù 

hợp cho quá trình lên men sinh khối là môi trường nước chiết giá đỗ ở 

300C, trong 48 giờ, tốc độ lắc 150 vòng/phút và tỷ lệ tiếp giống là 5% 

3.Điều kiện lên men xốp phù hợp nhất với chất mang là cám gạo hoặc 

than bùn với tỷ lệ tiếp giống là 15%; ủ 48 giờ. 4. Chất lượng chế phẩm 

sau 30 ngày sản xuất, bảo quản ở nhiệt độ phòng có mật độ vi sinh vật 

hữu ích từ 2,95x108CFU/g đến 3,98 x 108CFU/g; mật độ vi sinh vật tạp 

là 0,16 - 0,55 x102 CFU/g đạt yêu cầu chất lượng so với TCVN. 

50.  Đại học 

Xây dựng quy trình 

sản xuất chế phẩm 

sinh học phòng chống 

bệnh thối nhũn vi 

khuẩn cho cây Sâm 

Báo tại huyện Vĩnh 

Lộc tỉnh Thanh Hoá 

Lê Thị Yến Vũ Thị Hoàn 

Kết quả nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm sinh học cải tạo đất 

trồng rau màu bị thoái hoá từ các chủng vi khuẩn hữu ích cho thấy:  

1.Điều kiện phù hợp nhất cho quá trình nhân giống cấp 1, 2 của các 

chủng vi khuẩn là môi trường Ashby với vi khuẩn A, môi trường 

Bacillus với vi khuẩn P và  MRS với vi khuẩn I; ở nhiệt độ 300C trong 

48 giờ; tốc độ lắc 150 vòng/phút; tỷ lệ tiếp giống là 3%; 

2.Điều kiện phù hợp cho quá trình lên men sinh khối là môi trường nước 

chiết giá đỗ ở 300C, trong 48 giờ, tốc độ lắc 150 vòng/phút và tỷ lệ tiếp 

giống là 5% 

3.Điều kiện lên men xốp phù hợp nhất với chất mang là cám gạo hoặc 

than bùn với tỷ lệ tiếp giống là 15%;  ủ 48 giờ. 

4. Chất lượng chế phẩm sau 30 ngày sản xuất, bảo quản ở nhiệt độ 

phòng có mật độ vi sinh vật hữu ích từ 2,95x108CFU/g đến 3,98 x 



108CFU/g; mật độ vi sinh vật tạp là 0,16 - 0,55 x102 CFU/g đạt yêu cầu 

chất lượng so với TCVN. 

51.  Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

oxi hóa nâng cao 

trong xử lý nước thải 

dệt nhuộm 

Phạm Công 

Đạt 
TS. Trịnh 

Quang Huy 

Thực hiện đánh giá đặc trưng, tính chất nước thải phát sinh từ quy trình 

dệt nhuộm tại làng nghề Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và 

khảo nghiệm công nghệ oxi hóa nâng cao với các điều kiện xúc tác khác 

nhau và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải. Đối với nước thải vượt 

QCVN từ 4-6 lần về hữu cơ, thí nghiệm cho thấy COD giảm nhanh từ 

168 mg/l xuống còn 54 mg/l; Hiệu suất loại bỏ COD trong nước thải 

tăng theo thời gian phản ứng từ (15 phút) đến (90 phút) với hiệu quả lần 

lượt là 50,87% lên 81,05%. 

52.  Đại học 

Đánh giá diễn biến 

chất lượng nước sông 

Nhuệ Đáy đoạn chảy 

qua thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2017-2022 

Trương Thị 

Thanh Ngân 
ThS. Lý Thị 

Thu Hà  

Diễn biến chất lượng nước mặt sông Nhuệ - Đáy giai đoạn 2017 – 2022 

có xu hướng ô nhiễm. Tại nhiều vị trí quan trắc trên sông Nhuệ - Đáy, 

giá trị trung bình năm của các thông số chưa đạt tiêu chuẩn cho phép so 

với QCVN 08/2015 cột B1 tập trung chủ yếu tại các vị trí quan trắc tiếp 

nhận nguồn thải từ các khu dân cư, các KCN, các vị trí hợp lưu giữa 

sông Nhuệ và sông Đáy. Năm 2022 chất lượng nước đã có dấu hiệu ô 

nhiễm nhưng có xu hướng giảm nhẹ hơn so với các năm trước. Chất 

lượng nước sông Nhuệ - Đáy không thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

của người dân vì nồng độ thông số ô nhiễm hữu cơ vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 08/2015 - cột A2. 

53.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm kim loại nặng 

trong đất tại một số 

điểm khai thác mỏ 

huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang và đề xuất 

giải pháp kiểm soát 

Nguyễn Mạnh 

Trung 
TS. Nguyễn 

Ngọc Tú 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đất tầng mặt tại khu vực mỏ khoáng sản 

trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang có sự xuất hiện của các 

KLN như đồng chí, kẽm với hàm lượng dao động từ 2,04 mg/kg đến 

220,3 mg/kg và trong ngưỡng cho phép theo QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. Riêng với KLN Cadimi vượt chuẩn cho phép từ 2,02 

đến 2,17 lần. Tuy nhiên, do hoạt động khai sthacs lộ thiên, không tránh 

khỏi có sự rửa trôi KLN trên tầng mặt, do đó cần có thêm những nghiên 

cứu về sự lan tryền các KLN này trông đất, nước khu vực khai thác và 

bãi thải để có giải pháp kiểm soát phù hợp 

54.  Đại học 

Đánh giá chất lượng 

môi trường không khí 

trên địa bàn thành phố 

Thanh Hóa và cảnh 

Nguyễn Mạnh 

Hoàng 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Đề tài thực hiện song song với hoạt động kiểm kê ảnh hưởng từ giao 

thông vận tải và quan trắc tại các nút giao thông trên 6 loại đường để 

cảnh báo ảnh hưởng từ giao thông vận tải đến chất lượng không khí trên 

địa bàn thành phố Thanh Hóa. Lượng bụi và khí thải phát sinh do giao 



báo ảnh hưởng từ giao 

thông vận tải 
thông vận tải tương quan chặt với chất lượng không khí hiện tại đang 

nằm ở mức trung bình. Tại thời điểm lưu lượng cao nhất, nguy cơ ảnh 

hưởng đến môi trường không khí cao do ô nhiễm bụi trong khoảng 150 - 

200 m kể từ tim đường và cao nhất gấp 7 lần so với quy chuẩn cho phép. 

55.  Đại học 

Chế tạo và thử nghiệm 

khả năng kháng khuẩn 

của vật liệu nano bạc 

trong môi trường nuôi 

cá Nheo Mỹ tại Việt 

Nam 

Đỗ Đức An 
ThS. Hồ Thị 

Thúy Hằng 

Nghiên cứu đã tổng hợp được dung dịch nano bạc từ NaBH4 và 

chitosan, các hạt nano bạc có dạng hình cầu, phân bố kích thước trong 

khoảng 20 nm, phân tán đồng đều trong dung dịch. Khảo sát khả năng 

diệt khuẩn gây hại trong môi trường nuôi cá Nheo Mỹ cho thấy, dung 

dịch nano bạc tổng hợp được có khả năng diệt khuẩn tốt đối với vi 

khuẩn gây hại trong môi trường nước là E. Coli và Sallmolena với nồng 

độ ức chế tối thiểu (MIC) lần lượt là 0,025 µg/mL và 7,5 µg/mL. Với vi 

khuẩn gây bệnh điển hình trên cá Nheo Mỹ là Aeromonas veronii, dung 

dịch nano bạc tổng hợp được cũng cho thấy khả năng vô hiệu hóa sự 

phát triển của vi khuẩn này. Kết quả bước đầu của nghiên cứu là cơ sở 

cho những nghiên cứu ứng dụng nano bạc trong kiểm soát dịch bệnh 

trên cá Nheo Mỹ trong thực tế 

56.  Đại học 

Đánh giá tiềm năng áp 

dụng kinh tế tuần 

hoàn trong xử lý chất 

thải chăn nuôi tại 

huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Nguyễn Đức 

Cảnh 
TS. Võ Hữu 

Công 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn và hiệu 

quả kinh tế - môi trường đạt được khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn 

trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tỷ lệ CTR được thu gom 

và tái sử dụng chiếm 37%, các hệ thống biogas chiếm 79% tại các cơ sở 

chăn nuôi, khoảng 36% phân và nước thải được xử lý qua mô hình 

VACB. Hệ số phát sinh khí nhà kính do tiêu hóa thức ăn của các nhóm 

lợn khoảng 0,0023 tCO2/con/tháng. Các giá trị chính được quan sát thấy 

trong mô hình kinh tế tuần hoàn tiềm năng là ủ phân compost, thu gom 

phân đóng bao bán và thu hồi khí nhà kính từ bể biogas. 

57.  Đại học 

Điều tra, đánh giá hiện 

trạng phát sinh rác 

thải thực phẩm trên 

địa bàn xã Phù lãng, 

huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh 

Lê Thị Bắc 

TS. Đoàn Thị 

Thúy Ai 

TS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

Nội dung khóa luận đã điều tra và thu thập thông tin về tổng lượng 

RTTP, hệ số phát sinh trên địa bàn xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Bắc 

Ninh cũng như hiện trạng các biện pháp sử dụng. xử lý RTTP tại địa bàn 

này. Qua kết quả điều tra, sinh viên đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

và quản lý lượng RTTP, cũng như những biện pháp trong các giai đoạn 

chuẩn bị bữa ăn, tận dụng RTTP làm thức ăn cho vật nuôi, ủ phân và tạo 

năng lượng sinh học. 



58.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử 

lý nước thải chăn nuôi 

lợn bằng hệ thống 

biogas tại xã Yên Thọ, 

huyện Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Hàn 

Thy 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Điều tra hiện trạng chăn nuôi và các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi 

được áp dụng trên địa bàn xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh. Kết quả cho thấy, trên địa bàn xã có 30 hộ chăn nuôi, trong đó 

22/30 hộ sử dụng hệ thống biogas để xử lý nước thải chăn nuôi. Các chất 

thải sau khi được thu gom, phần còn lại được đưa xuống hệ thống biogas 

để xử lý. Hiệu quả xử lý đạt 15-52%, góp phần giảm đáng kể hàm lượng 

các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi 

59.  Đại học 

Điều tra, đánh giá hiện 

trạng thói quen sử 

dụng thực phẩm tại thị 

trấn Thứa, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh và đề xuất giải 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Nguyễn Đức 

Chiến 

TS. Nguyễn 

Thị Hiển 

TS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

 

Điều tra lượng thực phẩm thải bỏ của 100 hộ gia đình tại thị trấn Thứa, 

huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã ước tính được hệ số phát thải thức 

ăn thừa là 0,34kg/người/ngày và ước tính trung bình mỗi ngày thị trấn 

phát thải khoảng 4,1 tấn chất thải thực phẩm. Hiện trạng lãng phí thực 

phẩm đang xảy ra trên địa bàn thị trấn Thứa. Điều này không chỉ gây ô 

nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của các hộ gia đình 

trên địa bàn thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 

60.  Đại học 

Hiện trạng phát sinh 

chất thải thực phẩm 

quy mô hộ gia đình tại 

xã Đại Bái, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Thu 

Hằng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Lâm 

Khoá luận có mục tiêu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý 

chất thải thực phẩm tại xã Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh. Kết quả cho 

thấy Đại Bái có chất thải thực phẩm chiếm 53%, lượng chất thải thực 

phẩm 284,65 tấn/năm; người dân sử dụng để bón phân, chăn nuôi và 

hàng xóm thu gom; đề xuất đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức 

giảm thiểu lãng phí thực phẩm, kêu gọi, hưởng ứng và phối hợp thực 

hiện các chương trình, chiến dịch tiết kiệm thực phẩm, bảo vệ môi 

trường.  

61.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

phát sinh và hoạt động 

quản lý chất thải thực 

phẩm từ hộ gia đình 

trên địa bàn huyện 

Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh 

Trịnh Quang 

Trường 
ThS. Lương 

Đức Anh 

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng phát sinh và hoạt động quản lý 

chất thải thực phẩm của các hộ gia đình trên địa bàn huyện Thuận 

Thành, Bắc Ninh.. Kết quả cho thấy khối lượng phát sinh bình quân là 

0,23 kg/người/ngày. Thành phần rác thải thực phẩm gồm 48% chất thải 

sơ chế, 43% thức ăn thừa và 9% các loại khác. Đề tài đã chỉ ra các yếu 

tố ảnh hưởng đến phát sinh rác thải thực phẩm gồm: thu nhập,số nhân 

khẩu, tần suất mua thực phẩm, thói quen trước khi đi chợ và cách xử lý 

thức ăn thừa. 

62.  Đại học 
Hiện trạng xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại 

Nguyễn Hữu 

Hoàng 
ThS. Nguyễn 

Thị Bích Hà 
Nghiên cứu đánh giá hoạt động xử lý chất thải rắn tại bãi rác Đa Mai và 

đề xuất một số giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm và nâng cao hiệu quả xử lý 



bãi rác Đa Mai Thành 

phố Bắc Giang 
chất thải rắn. Kết quả cho thấy khối lượng rác thải xử lý bình quân của 

bãi rác là 150 tấn/ngày, quy trình chôn lấp áp dụng theo Thông tư liên 

tịch 01/2001/BKHCNMT-BXD. Tuy nhiên bãi rác còn một số hạn chế 

như: hệ thống xử lý nước rỉ rác chưa đạt yêu cầu khi các thông số COD, 

amoni, tổng nitơ vượt quá ngưỡng cho phép. Nghiên cứu đã đề xuất một 

số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng trên và nâng cao hiệu quả 

xử lý cho bãi rác Đa Mai thành phố Bắc Giang. 

63.  Đại học 

Đánh giá nhu cầu 

quay vòng sử dụng 

nước thải chăn nuôi 

tại xã Văn Đức, huyện 

Gia Lâm, Hà Nội 

Dương Thị 

Thu Hà 

ThS. Nguyễn 

Thị Hương 

Giang 

Nghiên cứu được triển khai trên địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, 

thành 

 phố Hà Nội nhằm cung cấp những thông tin hữu ích giúp hiểu rõ hơn về 

hiện trạng và nhu cầu quay vòng sử dụng nước thải của các cơ sở chăn 

nuôi trên địa bàn. Kết quả chỉ ra có khoảng 20% số hộ điều tra có quay 

vòng tái sử dụng nước thải và có 7 nhân tố tương quan thuận với nhu 

cầu quay vòng sử dụng nước thải, góp phần hỗ trợ việc xây dựng các 

giải pháp tuần hoàn chất thải chăn nuôi trên địa bàn. 

64.  Đại học 

Phân tích các yếu tố 

tác động tới phát sinh 

rác thải thực phẩm tại 

thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Như ý 
TS. Cao 

Trường Sơn 

Khóa luận hướng tới mục tiêu điều tra hiện  và các yếu tố ảnh hưởng tới 

phát sinh rác thải thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Nghiên 

cứu đã chỉ ra các yếu tố có 3 yếu tố tác động chính đến phát sinh thực 

phẩm gồm: giới tính người nội chợ; thói quen kiểm tra thực phẩm và 

cách bảo quản thực phẩm. Đề suất một số giải pháp nâng cao tái sử dụng 

chất thải thực phẩm trên địa bàn thành phố. 

65.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh chất thải 

thực phẩm trong hộ 

gia đình tại thị trấn 

Chờ, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị  

Tới 

TS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Ngọc 

Nghiên cứu nhằm xác định thành phần, khối 

 lượng phát sinh và các nhân tố dẫn tới  phát sinh và lãng phí thực phẩm 

từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu. Kết quả nghiên cứu tại 

thị trấn Chờ cho thấy hệ số phát sinh CTTP là 0,11 kg/người/ngày. 

Thành phần CTTP phát sinh nhiều nhất là cơm thừa, rau ăn lá và các 

loại thịt. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh CTTP gồm: Thói quen 

mua sắm thực phẩm, người nội trợ chính, thói quen chế biến thức ăn, độ 

tuổi, thu nhập, nghề nghiệp và nhân khẩu 

66.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

xử lý phế phụ phẩm 

nông nghiệp trêni địa 

bàn phường Quảng 

Nguyễn Văn 

Bình 
TS. Nguyễn 

Thu Thùy 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng phát sinh và xử lý phế 

phụ phẩm nông nghiệp tên địa bàn phường Quảng Thành. Đề tài sử dụng 

phương pháp khảo sát đối với 50 hộ trồng lúa tại phường Quảng Thành. 

Kết quả cho thấy phần lớn các hộ dân sử dụng biện pháp đốt để xử lý 



Thành – Tp. Thanh 

Hoá – tỉnh Thanh Hoá 
phế phụ phẩm gây ô nhiễm cục bộ đến môi trường. Từ đó đề tài đã đề 

xuất một số kiến nghị nhằm định hướng biện pháp xử lý phế phụ phẩm 

cho người dân. 

67.  Đại học 

Đánh giá thực trạng sử 

dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trong trồng 

lúa tại xã Hiệp Hòa, 

huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Hữu 

Thanh 
TS. Nguyễn 

Thu Thùy 

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Hiệp Hòa nhằm đánh giá thực trạng sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong trồng lúa. Đề tài sử dụng 

phương pháp khảo sát hộ kết hợp với phỏng vấn cán bộ khuyến nông xã 

và các cửa hàng bán thuốc. Kết quả cho thấy: 100% các hộ dân đều sử 

dụng thuốc BVTV trong phòng trừ sâu, bệnh lúa, 80% hộ dân phun kết 

hợp 2-3 loại thuốc với nhau, vẫn còn một số hộ pha vượt quá liều khi 

phun, 29% hộ dân vứt bao bì tại kênh mương.  

68.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt tại xã Vĩnh 

Quỳnh, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

Trần Ngọc 

Bách 
TS. Nông Hữu 

Dương 

Đề tài được thực hiện tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội nằm mục tiêu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại xã. Đề tài sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương 

pháp cân rác để xác định khối lượng và thành phần rác thải sinh hoạt. 

Kết quả cho thấy lượng phát sinh rác thải từ HGĐ tại xã Vĩnh Quỳnh là 

rất lớn do mật độ dân cư cao. Công tác thu gom chưa đáp ứng được 

100% lượng rác phát sinh. Do vậy các giải pháp đề tài đưa ra là tập 

trung vào tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, quy hoạch các ga 

trung chuyển rác tại các địa điểm hợp lý. 

69.  Đại học 

Phân tích hiệu quả của 

một số mô hình sinh 

kế nông nghiệp thích 

ứng với Biến đổi khí 

hậu tại Phường Tân 

Hưng – Thành phố 

Hải Dương - Tỉnh Hải 

Dương 

Tôn Thị Minh 

Khánh 
PGS.TS. Ngô 

Thế Ân 

Đề tài phân tích hiệu quả của 3 mô hình sinh kế nông nghiệp thích ứng 

với BĐKH tại phường Tân Hưng là mô hình chăn nuôi gia cầm, nuôi 

thuỷ sản (Khuê Triền), trồng cây hoa đào và hoa ngắn ngày (Khuê Liễu) 

và trồng đào và trồng rau màu (Liễu Tràng). Kết quả cho thấy mô hình 

tại Khuê Liễu có hiệu quả kinh tế, xã hội và Môi trường vượt trội hơn 

các mô hình còn lại và được xem là mô hình sinh kế thích ứng tốt hơn 

với BĐKH tại địa bàn nghiên cứu. 

70.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả 

kinh tế - môi trường 

trong canh tác cây ăn 

quả có múi (cam, 

bưởi) tại xã Thanh 

Hải, huyện Lục Ngạn, 

Đường Linh 

Chi 
ThS. Dương 

Thị Huyền 

Đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của hoạt động canh tác cây ăn quả có 

múi (cam, bưởi) đến hiệu quả kinh tế - môi trường thông qua việc người 

dân sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu tự phát. Kết quả cho thấy 

việc sử dụng phân bón quá mức so với khuyến cáo sẽ tồn dư trong môi 

trường đất, nước và có thể gây tác động xấu đến môi trườngk, ảnh 

hưởng đến sức khỏe người dân. 



tỉnh Bắc Giang 

71.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

quản lý và sử dụng 

thuốc Bảo vệ thực vật 

trong sản xuất rau tại 

Thị Trấn Chờ, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh.” 

Nghiêm Thị 

Giang 
ThS. Dương 

Thị Huyền 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mức độ tuân thủ nguyên tắc khi sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật của người dân đã có những chuyển biến tích cực 

nhưng chưa thực sự cao. Người dân chủ yếu quan tâm đến biện pháp bảo 

hộ khi phun thuốc hơn là các vấn đề môi trường. Vì vậy, để thúc đẩy 

người nông dân thực hiện các quy định, biện pháp khi sử dụng thuốc cần 

tăng cường các lớp tập huấn, kiểm tra giám sát hoạt động canh tác của 

người dân. 

72.  Đại học 

Hiện trạng phát sinh 

chất thải nhựa từ hộ 

gia đình tại xã Phụng 

Công, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

Phạm Minh 

Hiếu 
ThS. Nguyễn 

Tuyết Lan 

Ước tính hệ số phát sinh chất thải nhựa (CTN) tại xã Phụng Công là 

20,5 kg/người/năm. Tỷ lệ các loại CTN phát sinh từ các hộ gia đình là: 

PET 10,4%; HDPE 16,8%; PVC 11,3%; LDPE 32,5%; PP 25,1%; PS 

3,2%; Khác 0,7%. 71,1% người dân nơi đây đều nhận thức được ảnh 

hưởng của nhựa đối với sức khỏe con người và môi trường. Giảm thiểu 

CTN ở địa phương cần phân loại chất thải tại nguồn; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về bảo vệ môi trường và giảm thiểu CTN.  

73.  Đại học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của biến dổi khí hậu 

đến một số cây trồng 

chính và các giải pháp 

thích ứng của người 

dân tại xã Pá Lau, 

huyện Trạm Tấu, tỉnh 

Yên Bái 

Giàng A Tu 
TS. Nguyễn 

Thị Bích Yên 

Đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến một số cây 

trồng chính tại điểm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ 

có xu hướng tăng rõ rệt, cùng với đó là xu hướng gia tăng các hiện 

hượng thời tiết cực đoan. Biến đổi khí hậu đã tác động đến sự thay đổi 

lịch thời vụ, năng suất và diện tích một số cây trồng chính ở địa phương. 

Biện pháp thích ứng của người dân đã được đề cập cụ thể trong khóa 

luận.  

74.  Đại học 

Đánh giá nhận thức 

của người dân trồng 

lúa về ảnh hưởng của 

thuốc bảo vệ thực vật 

tới môi trường ở xã 

Việt Hùng, huyện 

Đông Anh, Tp Hà Nội 

Trần Thanh 

Hảo 
TS. Nguyễn 

Thị Bích Yên 

Đề tài nhằm đánh giá nhận thức của người dân trồng lúa về ảnh hưởng 

của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đến môi trường ở điểm nghiên cứu. 

Kết quả cho thấy người dân có nhận thức và mức quan tâm khá cao về 

ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường. Người dân cũng đã áp 

dụng tốt các biện pháp an toàn trước và trong khi phun thuốc. Tuy nhiên 

giai đoạn sau khi phun vẫn còn một số hộ áp dụng chưa đúng. Giải pháp 

đề xuất đã được đề cập cụ thể trong khóa luận.  

75.  Đại học 
Đánh giá nhận thức về 

biến đổi khí hậu và 

một số yếu tố ảnh 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
TS. Phan Thị 

Hải Luyến 

Đề tài tìm hiểu thực trạng nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) của 

học sinh trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. Phỏng vấn ngẫu 

nhiên 60 học sinh, kết quả: Học sinh có thái độ khá tốt và quan tâm đối 



hưởng của học sinh 

trường THPT Trung 

Giã, xã Trung Giã, 

huyện Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

với môi trường với tỷ lệ  trên 50%; Nhận thức về BDKH của học sinh 

rất tốt (>73%). Yếu tố khối thi là yếu tốt duy nhất có ảnh hưởng tới nhận 

thức về BDKH của học sinh; học lực, giới tính, trình độ học vấn của bố 

mẹ không có mối liên hệ rõ ràng. 

76.  Đại học 

Đánh giá ảnh hưởng 

của ốc bươu vàng tới 

sản xuất lúa nước và 

môi trường tại xã Bắc 

Sơn, huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thắm 
TS. Phan Thị 

Thúy 

Đề tài tìm hiểu hiện trạng, thiệt hại, các biện pháp phòng trừ, ảnh hưởng 

của OBV tại Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Phỏng vấn sâu, nhóm và 97 hộ 

cho thấy tất cả các hộ đều bị nhiễm. OBV cắn mạ (61,9%, từ 0,5 đến 2,5 

m2) và lúa (59,92 m2/hộ). Người dân diệt OBV bằng 3 phương pháp 

chính là nhặt bằng tay và đập nát ổ trứng, thả vịt vào đồng ruộng và sử 

dụng phun thuốc diệt ốc. Các biện pháp này ảnh hưởng lớn đến môi 

trường. Họ cũng phân tích các biện pháp phong trừ. 

77.  Đại học 

Ứng dụng GIS và viễn 

thám để đánh giá sự 

thay đổi diện tích 

nước mặt tại Huyện 

Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội giai đoạn 

2010-2020 

Lê Hải Long 
TS. Trần 

Nguyên Bằng 

Đề tài thực hiện ứng dụng tư liệu viễn thám quang học để lập bản đồ về 

diện tích nước mặt và phân tích biến động diện tích nước tại khu vực 

nghiên cứu giai đoạn 2010 - 2020 với phương pháp là sử dụng công 

nghệ viễn thám kết hợp với GIS. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám và 

GIS là một phương pháp có hiệu quả với độ chính xác cao, tiết kiệm chi 

phí trong việc phân loại và phân tích biến động tài nguyên nước trong 

khu vực. 

78.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng và 

tiềm năng phát triển 

du lịch sinh thái khu 

vực TP Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

Bùi Xuân Đại 
TS. Trần 

Nguyên Bằng 

Đề tài đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái, bảo 

vệ cảnh quan và môi trường tại thành phố Chí Linh – Hải Dương, qua 

đánh giá tiềm năng phân bố không gian, cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư để 

phát triển du lịch sinh thái tại đây. Đề tài cũng đã đưa ra những mặt tích 

cực/hạn chế trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại thành phố Chí 

Linh. Từ đó, công tác xây dựng và phát triển du lịch sẽ được hoàn thiện 

hơn và có hiệu quả hơn. 

79.  Đại học 

Tuyển chọn vi khuẩn 

Azotobacter có khả 

năng cố định N và 

sinh tổng hợp IAA 

trong đất 

Nguyễn Trà 

My 

ThS. Nguyễn 

Thị Khánh 

Huyền 

Từ 15 mẫu đất, đề tài phân lập được 10/16 chủng vi sinh vật được xác 

định là Azotobacter trên môi trường chuyên tính Ashby. Đa số chủng 

đều thuộc nhóm mọc chậm sau 48 giờ. Đánh giá khả năng cố định N 

định tính khả năng sinh tổng hợp IAA. Tiến hành đánh giá đặc tính sinh 

học, mức độ an toàn sinh học với 2 chủng đã tuyển chọn. Kết quả đề tài 

tuyển  chọn được 2 chủng vi khuẩn là A11 và A14 vừa có khả năng cố 

định N và sinh IAA. 



80.  Đại học 

Nghiên cứu tuyển 

chọn chủng Bacillus 

có hoạt tính diệt sâu từ 

đất 

Bùi Thị Quý 
ThS. Nguyễn 

Thị Khánh 

Huyền 

Từ 9 mẫu đất và 3 mẫu rau, đề tài phân lập được 6/18 chủng vi khuẩn 

thuộc chi Bacillus bao gồm các chủng B1A, B4B, B3C, B4C, B5C, 

B6C. Đề chọn được 3 chủng: B1A, B5C, B6C chủng có hoạt lực diệt sâu 

cao từ 80%, có các đặc tính sinh học tốt. Tuyển chọn được chủng B1A 

hoạt lực diệt sâu 100% sau 72h, có các đặc tính sinh học tốt nhất và an 

toàn sinh học. 

81.  Đại học 

Ước tính lượng và các 

biện pháp xử lý rơm 

rạ tại xã Yên Mỹ, 

huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định 

Bùi Thị Thu 
ThS. Nguyễn 

Tú Điệp 

Lúa là cây trồng chính tại Yên Mỹ. Năm 2021, sản lượng lúa đạt 3850 

tấn, và 4.235 – 5.005 tấn rơm/rạ . Có sáu hình thức xử lý rơm rạ: đốt tại 

ruộng, làm chất đốt, vùi tại ruộng, thức ăn cho gia súc, ủ phân hữu cơ, 

trồng nấm, hoạt động khác. Đốt tại ruộng chiếm tỷ lệ cao. Đốt rơm ước 

tính phát thải 4.551,33 – 5.378,84 tấn CO2; 107,88 – 127,49  tấn CO; 

9,64 – 11,39 tấn NOx. Sử dụng rơm rạ để trồng nấm, ủ phân hữu cơ, ... 

là hướng đi thích hợp. 

82.  Đại học 

Đánh giá việc thực 

hiện tiêu chí 17 (Tiêu 

chí môi trường) trong 

xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn thị xã 

Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 

2011-2020 

Lò Thị Hằng 
TS. Nguyễn 

Thế Bình 

Đề tài được thực hiện tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với các 

phương pháp thực hiện: (1) Thu thập số liệu thứ cấp; (2) Điều tra, khảo 

sát thực địa; (3) Điều tra, phỏng vấn; (4) So sánh đối chứng; (5) Tổng 

hợp, xử lý số liệu. Thu được kết quả: 100% các xã đạt tiêu chí xã NTM 

(2015). Hiện tại, thị xã có 7/11 xã NTM kiểu mẫu và 4/11 xã ở mức 

NTMNC. Tiêu chí môi trường được các xã của thị xã Đông Triều thực 

hiện khá tốt với tỷ lệ hoàn thành là 92,5%. 

83.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

công tác quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại 

địa bàn thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Lê Yến Thanh 
TS. Nguyễn 

Thế Bình 

Đề tài: "Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh"  được thực hiện tại thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nhằm đánh giá thực trạng quản lý rác thải 

sinh hoạt tại địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để nắm rõ được 

tình hình qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu 

các tác động ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan nơi đây. 

84.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh chất thải 

thực phẩm trên địa  

bàn huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh 

Ngô Thị Dung 
TS. Nguyễn 

Xuân Hoà 

Lượng chất thải thực phẩm phát sinh trên địa bàn xã Nội Duệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là 2,77 tấn/ngày và 1006 tấn/năm. Tỷ lệ phân 

loại chất thải thực phẩm chiếm 39%, trong đó chất thải thực phẩm được 

người dân sử dụng để bón trực tiếp cho cây trồng, làm thức ăn chăn nuôi 

và ủ phân compost. Các hộ gia đình trên địa bàn xã Nội Duệ đều ý thức 

được những tác động từ rác thải cố gắng giảm thiểu thức ăn từ chất thải 



thực phẩm đối với môi trường và kinh tế. 

85.  Đại học 

Hiện trạng phát sinh 

chất thải thực phẩm và 

đề xuất biện pháp bảo 

vệ môi trường trên địa 

bàn phường Đồng 

Nguyên, thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Mai Xuân 

Thành 
TS. Nguyễn 

Xuân Hoà 

Tổng lượng chất thải thực phẩm phát sinh trên trên địa bàn phường 

Đồng Nguyên khoảng 1021,7 tấn/năm, với hệ số phát sinh là 0,14 

kg/người/ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa bỏ đi và phần bỏ đi 

của rau củ, hoa quả. Cả phường có 73,33% các hộ gia đình không phân 

loại, thải bỏ chung chất thải thực phẩm với rác thải sinh hoạt, các hộ 

phân loại và sau đó tái chế/tái sử dụng là 21,11% ; 5,56% là các hộ phân 

loại sau đó thải bỏ cùng rác thải sinh hoạt khác. 

86.  Đại học 

Đánh giá công tác cấp 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất trên địa bàn 

thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2019 - 2021 

Nguyễn Trung 

Hiếu 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Đề tài đã nghiên cứu công tác cấp GCNQSD đất của thành phố Yên Bái 

năm từ năm 2019 - 2021, công tác cấp GCNQSD đất của thành phố 

được thực hiện tương đối tốt. Đối với hộ gia đình, cá nhân, toàn thành 

phố đã cấp được 7.713 GCN với diện tích 332,08 ha, đã cấp cho đất ở là 

4.194 GCN với diện tích l45,81 ha, số GCN cấp cho đất nông nghiệp là 

3.519 GCN với diện tích 286,27 ha. Đối với tổ chức đã cấp GCN là 86 

GCN diện tích cấp 44,88 ha. 

87.  Đại học 

Tìm hiểu các yếu tố 

ảnh hưởng đến giá bất 

động sản trong bối 

cảnh covid-19: nghiên 

cứu tại xã Đa Tốn, Hà 

Nội. 

Nguyễn Quang 

Tiến 
ThS. Ngô Thị 

Hà 

Đề tài đã trình bày tổng quan về thị trường bất động sản nhà ở, Thực 

trạng thị trường bất động sản trong nước và thế giới trong thời kỳ covid 

19. Tìm hiểu thực trạng giá nhà ở chung cư trên địa bàn, các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá nhà ở trên địa bàn xã Đa Tốn. kết quả đã đạt được mục 

tiêu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại xã Đa Tốn từ đó đề 

xuất một vài giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn. 

88.  Đại học 

Thực trạng và giải 

pháp phát triển thị 

trường bất động sản 

khu vực huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Trịnh Quang 

Hưng 
ThS. Vũ 

Thanh Biển 

Đề tài tiến hành đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại khu vực 

Gia Lâm, Hà Nội thông qua phân tích biến động giá đất ở tại 04 vị trí (vị 

trí 1,2,3,4) của 03 khu vực (Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ). Kết quả cụ thể 

như sau: Tại thị trấn Trâu Quỳ giá đất thị trường tại trục đường chính 

Ngô Xuân Quảng có giá cao gấp 4,3 đến 7,2 lần so với giá quy định. Giá 

đất ở của vị trí 1 của đường Đa Tốn và Kiêu Kỵ lần lượt là 63,75tr/m2 

và 58,5 tr/m2. Giá đất giao dịch thực tế có xu hướng tăng dần từ năm 

2019 đến 6 tháng đầu năm 2022. Từ cuối năm 2021 đến 6 tháng đầu 

năm 2022, giá đất ở vị trí 4 đường Ngô Xuân Quảng thay đổi 4,4 lần và 

vị trí 1 là 7,2 lần (theo chiều hướng tăng). Tương tự, ở Đa Tốn, giá đất ở 



vị trị 4 thay đổi 1,08 lần và vị trí 1 là 1,2 lần. Tại Kiêu Kị giá đất ở vị trị 

4 thay đổi 1,05 lần và vị trí 1 là 1,06 lần trong giai đoạn nghiên cứu. 

89.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa 

bàn xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 

Đinh Tiến Sơn 
ThS. Nguyễn 

Thành Trung 

Xã Dương Xá nằm ở phía Đông Nam huyện Gia Lâm, là một xã có nền 

nông nghiệp chiếm ưu thế. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 19,25 

ha với 4 loại sử dụng đất và 7 kiểu sử dụng đất chính. LUT cây ăn quả 

có hiệu quả kinh tế cao nhất. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp, xã Dương Xá cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: cơ sở 

hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, vốn đầu tư và giải quyết 

vấn đề môi trường. 

90.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa 

bàn thị trấn Thanh 

Nhật, huyện Hạ Lang, 

tỉnh Cao Bằng 

Cao Hải Ninh 
ThS. Nguyễn 

Văn Thao 

Qua nghiện cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật thấy rằng, thị trấn Thanh Nhật có 4 loại 

sử dụng đất chính. Cây công nghiệp ngắn ngày (cây Mía) đánh giá ở 

mức trung bình nhưng tiêu thụ dễ dàng (vùng nguyên liệu cho nhà máy 

đường Phục Hòa) nên cần mở rộng diện tích. Nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất nông nghiệp theo quan điểm sinh thái và bền vững, nên đa dạng hóa 

sản phẩm (xen canh tăng vụ); áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất; khuyến khích việc ký kết Hợp đồng (Doanh nghiệp – Nông 

dân) qua hợp tác xã, vừa đảm bảo lợi ích của nông đân, vừa hạn chế 

được rủi do. 

91.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa 

bàn xã Yên Mỹ, huyện 

Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

Phạm Thị 

Huyền 
TS. Nguyễn 

Thu Hà 

Xã Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), với diện tích 148,62 ha đất sản xuất 

nông nghiệp, có 02 loại sử dụng đất (LUT) với 6 kiểu sử dụng đất. Kết 

quả điều tra cho thấy, các kiểu sử duṇg đất cho hiêụ quả kinh tế và xã 

hội cao là: Lạc xuân – lạc hè – Ngô đông , Lạc xuân – đậu tương hè – 

ngô đông, mang lại thu nhập hỗn hợp từ 125 đến 155 triệu đồng/ha.. 

Hiệu quả môi trường của phần lớn các Kiểu sử dụng đất đều ở mức 

trung bình. Để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở các kiểu sử dụng 

đất còn lại, cần kết hợp các giải pháp sử dụng hợp lý phân bón, thuốc 

BVTV, vốn đầu tư cho sản xuất và thị trường tiêu thụ ổn định. 

92.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất thị xã Sơn 

Tây - thành phố Hà 

Nội 

Quan Thị 

Minh ánh 
PGS.TS. Đỗ 

Thị Tám 

Thị xã Sơn Tây nằm ở phía Tây Bắc thành phố Hà Nội, là cửa ngõ phía 

Tây của thủ đô, cách trung tâm thành phố 45 km. Tổng diện tích tự 

nhiên của thị xã năm 2021 là 11.719,91 ha,. Trong đó, diện tích đất phi 

nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất là 54,04% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Quỹ đất của thị xã đang được khai thác tốt, hiệu quả sử dụng cao. Trong 



tương lai thị xã vẫn sẽ cải tạo đất, đưa vào sử dụng một cách triệt để, tiết 

kiệm và hiệu quả, đảm bảo tính bền vững trong sử dụng đất. 

93.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

thực hiện quy hoạch 

xây dựng nông thôn 

mới xã Bảo Cường, 

huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên 

Đào Thị Thu 

Nhàn 
ThS. Nguyễn 

Khắc Việt Ba 

Kết quả nghiên cứu cho thấy xã Bảo Cường có diện tích tự nhiên là 

955.43 ha. Nền kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp. Xã 

đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2016. Giai đoạn 2016 - 

2025, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, ngành, UBND xã Bảo Cường 

tiếp tục triển khai đôn đốc, chỉ đạo tiếp tục xây dựng để đạt chuẩn NTM 

nâng cao vào năm 2025. 

94.  Đại học 

Đánh giá tác động của 

phương án quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 

2020 đến giá đất thành 

phố Thanh Hóa - tỉnh 

Thanh Hóa 

Đồng Thị 

Phương 
ThS. Nguyễn 

Khắc Việt Ba 

Đề tài đánh giá ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất ở trên 

địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đề tài thực hiện thông 

qua việc nghiên cứu dự án quy hoạch điểm - Khu đô thị sinh thái Núi 

Long. Phạm vi ảnh hưởng của quy hoạch đến giá đất ở là bán kính 1km 

đồng thời có sự biến động theo tiến độ thực hiện dự án và theo vị trí 

(1,2,3). Ngoài ra, các yếu tố thuộc dự án quy hoạch cũng ảnh hưởng đến 

giá đất ở thị trường ở mức độ khác nhau. 

95.  Đại học 
Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất huyện Nghi 

Lộc - tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Đức 

Tài 
ThS. Nguyễn 

Khắc Việt Ba 

Giai đoạn 2016 – 2021, huyện Nghi Lộc đã có những chuyển biến tích 

cực trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời công tác QLNN về đất 

đai cũng dần dần đi vào nề nếp. Kết quả đánh giá HTSDĐ và BĐSDĐ 

của huyện cho thấy hướng chuyển đổi MĐSDĐ và cơ cấu SDĐ phù hợp 

với thực trạng phát triển KT-XH, cũng như QH và KHSDĐ được duyệt. 

Đây là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện phát triển KT-XH 

giai đoạn 2021 – 2030. 

96.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

xây dựng nông thôn 

mới xã Bảo Lý, huyện 

Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

Ngọ Lê Anh 
ThS. Nguyễn 

Khắc Việt Ba 

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Bảo Lý đã hoàn 

thành được 19/19 tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí NTM vào năm 2015. 

Được sự quan tâm, đầu tư và giúp đỡ của các cấp, ngành và đoàn thể, 

UBND xã đang tiếp tục triển khai duy trì kết quả xây dựng NTM đã đạt 

được và phấn đấu sớm nâng cao và về đích các tiêu chí trong bộ tiêu chí 

NTM nâng cao.  

97.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội 

Trần Thị Lan 

Anh 
ThS. Nguyễn 

Quang Huy 

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất rất quan trọng với quản lý tài nguyên 

thiên nhiên. Qua phân tích số liệu đã cho thấy biến động trong sử dụng 

đất của huyện Gia Lâm. Đánh giá hiện trạng năm 2021 với tổng diện 

tích tự nhiên là 11.664,4 ha, gồm: đất nông nghiệp 5.786,6ha; đất phi 

nông nghiệp 5.700,4ha; đất chưa sử dụng 177,4ha. Bên cạnh đó, xây 



dựng bản đồ Hiện trạng sử dụng đất của huyện Gia Lâm năm 2021 tỷ lệ 

1:10000. Đưa ra những định hướng sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 

2030. 

98.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 

Phạm Hồng 

Quân 
ThS. Nguyễn 

Quang Huy 

Đề tài “Đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh” đã phân tích và cho thấy được những kết quả như sau. 

Khái quát được điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội. Tổng diện tích tự 

nhiên năm 2021 là 39.595,31ha bao gồm: đất nông nghiệp 31.493,42ha; 

Đất phi nông nghiệp 7.841,29ha; Đất chưa sử dụng 260,6ha. Công tác 

quản lý nhà nước về đất đai đã được cả thiện rất nhiều trong việc xử lý 

vi phạm về đất đai. Đưa ra những định hướng sử dụng đất đến năm 

2030. 

99.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

xây dựng nông thôn 

mới xã Phú Phúc 

huyện Lý Nhân tỉnh 

Hà Nam 

Trần Thị 

Huyền My 
ThS. Nguyễn 

Quang Huy 

Đề tài đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới xã Phú Phúc, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng 

NTM, xã Phú Phúc đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí đánh giá theo Bộ 

tiêu chí NTM vào năm 2016. Được sự quan tâm, đầu tư và giúp đỡ của 

các cấp, ngành và đoàn thể, UBND xã đang tiếp tục triển khai duy trì kết 

quả xây dựng NTM đã đạt được và phấn đấu triển khai thực hiện các 

tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM nâng cao.  

100.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

xây dựng nông thôn 

mới xã Tam Giang, 

huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Lê Thị Phượng 
ThS. Nguyễn 

Quang Huy 

Đề tài đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới xã Tam Giang, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng 

NTM, xã Tam Giang đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí đánh giá theo 

Bộ tiêu chí NTM vào năm 2015. Được sự quan tâm và giúp đỡ của các 

cấp, ngành và đoàn thể, UBND xã đang duy trì kết quả xây dựng NTM 

đã đạt được và phấn đấu sớm nâng cao và về đích các tiêu chí trong bộ 

tiêu chí NTM nâng cao.  

101.  Đại học 
Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Thị 

Phương Thanh 
ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Thị xã Quảng Yên là một đồng bằng ven biển của tỉnh Quảng Ninh, có 

vị trí thuận lợi nằm giữa tam giác ba thành phố Hạ Long, Hải Phòng và 

Uông Bí. Có tổng diện tích đất tự nhiên là 31956,77 ha. Trong đó, diện 

tích đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao 18041,86 ha chiếm 56,46% diện 

tích tự nhiên, diện tích đất phi nông nghiệp là 10563,71 ha chiếm 

33,06% và đất chưa sử dụng là 3341,19 ha chiếm 10,48%. Quỹ đất của 

thị xã Quảng Yên đang dần được đưa vào sử dụng và khai thác một cách 

hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển bền vừng nền kinh tế của thị xã, 



nâng cao cơ sở hạ tầng. Thực trạng sử dụng đất tại thị xã đang theo 

chiều hướng công nghiệp hóa hiện địa hóa do có sự biến động lớn do đất 

nông nghiệp giảm mạnh và đất phi nông nghiệp tăng cao so với các năm 

trước. Trong tương lại thị xã Quảng Yên sẽ ngày càng phát triển qua các 

kế hoạch sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tiến hành cải tạo đất nông 

nghiệp, cơ sở hạ tầng và sử dụng một cách triệt để có hiệu quả khi đưa 

đất chưa sử dụng vào các mục đích khác đảm bảo tính bền vững trong sử 

dụng đất tại thị xã.  

102.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà 

Nội 

Vũ Thanh Hoa 
ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Nghiên cứu tập trung về đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch 

Thất- thành phố Hà Nội. Quá trình nghiên cứu tập trung thu thập, số 

liệu; khảo sát hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch Thất; xử lý các số liệu 

liên quan và tiến hành so sánh phân tích thông qua các biểu đồ đánh giá 

hiện trạng sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đất nông nghiệp: 

10525,16 ha, chiếm 56,13% diện tích tự nhiên toàn huyện; đất phi nông 

nghiệp: 8207,13 ha chiếm 43,77% diện tích tự nhiên toàn huyện; đất 

chưa sử dụng: 20,23 ha, chiếm 0,11% diện tích tự nhiên toàn huyện. Tuy 

nhiên, bên cạnh những mặt đã cơ bản hoàn thành, vẫn còn tồn tại một số 

những vấn đề chưa được giải quyết và phát triển đúng với tiềm năng của 

huyện. Từ đó bài nghiên cứu đưa ra những đề xuất về các giải pháp thực 

hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

103.  Đại học 
Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Nghiên cứu tập trung về đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hiện trạng sử dụng đất huyện Nông Cống tổng 

diện tích tự nhiên là 28.491,41 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 

18.060,66 ha, chiếm 63,39% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất phi 

nông nghiệp của huyện Nông Cống là 9.248,23 ha, chiếm 32,46%% 

tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện là 

1.182,51 ha, chiếm 4,15 % tổng diện tích tự nhiên. Cơ cấu sử dụng đất 

đang có sự chuyển dịch tăng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm diện 

tích đất nông ngiệp và đất chưa sử dụng. Vấn đề đặt ra của địa phương 

là cần phải phân bổ quỹ đất để phục vụ tốt nhất và hiệu quả nhất mục 

tiêu phát triển trong giai đoạn tới, hiệu quả sử dụng đất ngày càng tốt 

hơn. 



104.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Phạm Kiên 

Trung 
ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Để hoàn thành tốt công tác thành lập phương án quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cần có công tác đánh giá hiện trạng sử dụng đất. Qua phân tích 

số liệu cho thấy biến động trong sử dụng đất của thành phố Cẩm Phả. 

Đánh giá hiện trạng năm 2021 với tổng diện tích tự nhiên là 38845.33ha, 

gồm: đất nông nghiệp 24321ha; đất phi nông nghiệp 14367.19ha; đất 

chưa sử dụng 1057.14ha. Từ đó đưa ra định hướng sử dụng đất đến năm 

2030. Xây dựng bản đồ Hiện trạng sử dụng đất thành phố Cẩm Phả năm 

2021 tỷ lệ 1:25000. 

105.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

thực hiện quy hoạch 

nông thôn mới xã Đào 

Dương, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

Phạm Đắc Huy 
ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Để hoàn thành tốt tình hình thực hiện quy hoạch nông thôn mới xã Đào 

Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Qua phân tích số liệu và thu thập 

số liệu các thông tin, cho thấy tình hình thực hiện quy hoạch nông thôn 

mới của Xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đã thực hiện đủ 

19 tiêu chí về quy hoạch nông thôn mới, các phương án thực hiện, chuẩn 

theo tiêu chí được ban hành. Tình hình thực hiện quy hoạch nông thôn 

mới các loại đất đều vượt chỉ tiêu đề ra. Đường giao thông, công trình xã 

hội đều được hoàn thành. Và cuối cùng đưa ra những biện pháp để khắc 

phục khó khăn và các định hướng kế hoạch, quy hoạch về việc sử dụng 

đất. 

106.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

thực hiện quy hoạch 

xây dựng nông thôn 

mới xã Yên Mỹ, 

huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Văn 

Tuấn 
TS. Quyền Thị 

Lan Phương 

Nghiên cứu tập trung về đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. 

Quá trình nghiên cứu tập trung thu thập hình ảnh, số liệu; khảo sát hiện 

trạng tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên 

Mỹ; xử lý các số liệu liên quan và tiến hành so sánh phân tích thông qua 

các biểu đồ đánh giá chất lượng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, xã Yên 

Mỹ huyện Nông Cống đã tiến hành xây dựng Nông thôn mới dựa trên 

đầy đủ 19 tiêu chí, đời sống nhân dân luôn được quan tâm và chú trọng 

phát triển, nhân dân cần cù chịu khó trong lao động và sản xuất. Tuy 

nhiên, bên cạnh những mặt đã cơ bản hoàn thành, vẫn còn tồn tại một số 

những vấn đề chưa được giải quyết và phát triển đúng với tiềm năng của 

xã Yên Mỹ. Từ đó bài nghiên cứu đưa ra những đề xuất về các giải pháp 

thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện xây dựng Nông 

thôn mới trên địa bàn xã.    



107.  Đại học 

Nghiên cứu thực trạng 

giá đất ở và các yếu tố 

ảnh hưởng đến giá đất 

ở trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 

2019 - 2021 

Phan Vương 

Phú 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Đề tài tiến hành nghiên cứu thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng 

đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2019-2021. Kết quả cho thấy: Giá đất ở quy định cao nhất là 28,8 trđ/m2 

và thấp nhất là 0,94 trđ/m2. Mức độ chênh lệch giá đất giữa các loại vị 

trí trong các tuyến đường là 2,5 lần; Giá đất ở giao dịch thực tế trên thị 

trường dao động từ 10 trđ/m2 đến 79,5trđ/m2. Mức độ chênh lệch giá 

đất giữa các loại vị trí trong các tuyến đường dao động từ 2,74-8,87 lần. 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng nhưng chủ yếu là 10 yếu tố có mức ảnh 

hưởng lớn, rất lớn đến giá đất ở trên thị trường. 

108.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

việc nhận quyền sử 

dụng đất thông qua 

hình thức nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền 

sử dụng đất, nhận góp 

vốn bằng quyền sử 

dụng đất để sản xuất, 

kinh doanh trên địa 

bàn huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên trong 

kỳ điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2017 – 2021 

Lê Thu 

Phương 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Thực trạng việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn 

huyện Văn Lâm giai đoạn 2017-2021 đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, 

vướng mắc. Trong 5 năm tổng số 129 danh mục công trình, dự án của 

huyện Văn Lâm xin đưa vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện việc 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh (chủ 

đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất) thì đến nay mới có 05 dự án đã 

hoàn thành và được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất. Như vậy đối với cơ chế nhận chuyển nhượng, Chủ đầu 

tư trực tiếp thỏa thuận về giá chuyển nhượng với người sử dụng đất. Tuy 

nhiên, đối với hình thức này thì gặp rất nhiều khó khăn do công tác 

chuyển quyền sử dụng đất rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian. 

109.  Đại học 

Đánh giá công tác 

đăng ký đất đai; cấp 

giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất; lập và quản lý 

hồ sơ địa chính trên 

địa bàn huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

Hà Thị Hải 

Vân 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Trong giai đoạn 2019 - 2021, kết quả công tác ĐKĐĐ; cấp GCNQSDĐ 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập và quản lý hồ sơ 

địa chính trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đạt được những 

kết quả như sau: Số giấy chứng nhận đã được cấp trên toàn huyện là 

15486 GCN trên tổng số 15978 GCN, chiếm 98,17% tổng số GCN cần 

cấp trên địa bàn huyện. Diện tích đất đã được cấp GCN là 1233,08 ha 

trong tổng số 1253,37 ha diện tích cần cấp, chiếm 98,48% so với tổng 

diện tích đất cần cấp trên địa bàn huyện. Số lượng tồn đọng giấy chứng 

nhận là 492 trường hợp với diện tích 20,29 ha; trong giai đoạn này toàn 

huyện có 5706 trường hợp đăng ký biến động đất đai. Nhìn chung, công 



giai đoạn 2019-2021. tác ĐKĐĐ, cấp GCN trên địa bàn huyện Lập Thạch trong những năm 

qua đạt được kết quả cao. 

110.  Đại học 

Đánh giá công tác cấp 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất trên địa bàn 

Thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh giai 

đoạn 2019 – 2021 

Nguyễn Thị 

Hải Yến 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Công tác cấp GCN tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh BN giai đoạn 2019 – 

2021 đạt được những kết quả sau: cả giai đoạn có tổng 2825 hồ sơ của 

hộ gia đình, cá nhân được cấp GCN lần đầu đạt 2828 GCN với diện tích 

là 29,14 ha; Có 55 tổ chức được cấp GCN lần đầu; Có 50929 trường hợp 

đăng ký biến động. Về cơ bản, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đạt kết quả cao nhưng công tác cấp 

GCN vẫn gặp nhiều khó khăn. 

111.  Đại học 

Đánh giá công tác đấu 

giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn huyện Hải 

Hậu,tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2017-2021 

Lê Quang 

Sáng 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Công tác ĐGQSDĐ trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2017- 2021 đã thu được kết quả sau: số diện tích trúng đấu giá của 

huyện là 253.126,2 m2, thu được tổng số tiền là 1.365,72 tỷ đồng. Các 

yếu tố như vị trí, diện tích, số lượng người tham gia đấu giá có ảnh 

hưởng đến giá đất. Huyện cần nghiên cứu, xác định phương pháp và 

thực hiện truyền thông để đạt được kết quả tốt hơn. 

112.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

cấp giấy giấy chứng 

nhận trong bối cảnh 

covid-19 trên địa bàn 

huyện Hoằng Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá 

Lê Hoàng Kim 
ThS. Ngô Thị 

Hà 

Nghiên cứu tập trung về đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận trong 

bối cảnh Covid-19 tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong giai 

đoạn dịch Covid-19 bùng phát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân 

về công tác cấp GCN trong bối cảnh Covid-19, xác định thuận lợi và 

khó khăn trong quá trình cấp giấy. 

113.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng kí đất 

đai, cấp giấy chứng 

nhậntrên địa bàn xã 

Hồng Quang huyêṇ 

Thanh Miêṇ, tin̉h Hải 

Dương. 

Vũ Thị Thu Hà 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Tình hình quản lý và sử dụng đất của xã Hồng Quang cơ bản theo đúng 

quy định pháp luật. Công tác đăng ký đất đai, cấp GCN giai đoạn 2019 – 

2021: cấp lần đầu đạt 82,88% số cần cấp, biến động cấp mới 300 GCN 

và có 83 trường hợp chỉnh lý trên GCN cũ. Thời gian tới cần thực hiện 

các giải pháp: tổ chức quản lý công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây 

dựng đội ngũ cán bộ, về tuyên truyền và nâng cao ý thức pháp luật của 

nhân dân. 

114.  Đại học 
Đánh giá công tác cấp 

giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Nguyễn Thị 

Hòa 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Kết quả cấp GCN trên địa bàn xã Chỉ Đạo giai đoạn 2019-2021: Về đất 

nông nghiệp đã cấp đổi 46 GCN với diện tích là 6,9 ha chiếm 80,14% 

diện tích kê khai đất nông nghiệp trên địa bàn. Về đất ở cấp được 224 



trên địa bàn xã Chỉ 

Đạo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

GCN với diện tích là 55,31 ha chiếm 92,23%. Qua tổng hợp phiếu điều 

tra, các câu hỏi liên quan đến GCN được người dân trả lời đúng với tỷ lệ 

trên 83%, nhiều câu hỏi được trả lời đúng với tỷ lệ 100% chứng tỏ nhận 

thức của người dân cũng ở mức khá cao. 

115.  Đại học 

Tìm hiểu việc thực 

hiện quyền của người 

sử dụng đất trên địa 

bàn thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị 

Cầm Thi 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Giai đoạn 2019 – 2021, thành phố Từ Sơn có 6.154 TH chuyển nhượng, 

tặng cho 1.833 TH, thế chấp 4.586 TH và khóa luận đánh giá việc thực 

hiện quyền của người sử dụng đất bằng phương pháp tính và nhận xét 

theo chỉ số đánh giá từ phiếu khảo sát người dân trên địa bàn, chỉ số 

đánh giá được thực hiện trên thang điểm 5 theo từng mức độ đánh giá, 

từ đó biết được những thuận lợi và khó khăn, nguyên nhân để đề xuất 

được giải pháp về thực hiện quyền sử dụng đất trên địa bàn. 

116.  Đại học 

Đánh giá thực trạng, 

đăng ký biến động sử 

dụng đất tại xã Chỉ 

Đạo, huyện Văn Lâm, 

Hưng Yên 

Trần Văn 

Trường 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Giai đoạn 2019 – 2021, toàn xã Chi ̉Đaọ có 243 trường hợp đăng ký 

biến động đất đai trong đó: chuyển nhượng có 72 TH chiếm 29,63%, 

thừa kế có 24 TH chiếm 9,88%, tặng cho có 73 TH chiếm 29,63%; 25 

TH tách, hợp thửa chiếm 10,29%; chuyển mục đích sử dụng đất có 49 

TH chiếm 20,16%. Đa số người tham gia phỏng vấn cho rằng đăng ký 

biến động đất đai là quan trọng. Môṭ số giải pháp trong công tác đăng ký 

biến đôṇg trên điạ bàn: quản lý, về đôị ngũ cán bộ, tuyên truyền. 

117.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại xã 

Quảng Nhân, huyện 

Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đới Sỹ Đức 
ThS. Vũ 

Thanh Biển 

Trong giai đoạn 2017-2021, kết quả công tác ĐKĐĐ, cấp GCN tại xã 

Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa như sau: Đất ở đã 

cấp được 1.337 GCNQSDĐ với diện tích 85,61 ha, chiếm 93,08 % diện 

tích đất kê khai đăng ký. Toàn xã có 80 trường hợp chưa đủ điều kiện 

cấp giấy chứng nhận trong đó có 4 trường hợp là đất ở do giao trái thẩm 

quyền, đất có tranh chấp là 6 trường hợp, lấn chiếm là 10 trường hợp, 

đất nằm trong hành lang giao thông là 50 trường hợp, lý do khác là 10 

trường hợp. Đất nông nghiệp đã cấp được 3.544 GCN với diện tích 

227,42ha, đạt 97,76 % diện tích đất kê khai đăng ký. 

118.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

công tác đăng ký biến 

động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn 

Phạm Thu Hà 
ThS. Vũ 

Thanh Biển 

Trong giai đoạn 2017 – 2021, kết quả đăng ký biến động đất đai tại 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội như sau: Trường hợp chuyển 

nhượng đã giải quyết 3.523 hồ sơ chiếm 95,9% số hồ sơ tiếp nhận; thừa 

kế - tặng cho đã giải quyết 3.131 hồ sơ chiếm 96,5% hồ sơ tiếp nhận; thế 

chấp đã giải quyết 6.496 hồ sơ chiếm 99,8%; xoá thế chấp đạt 100%; 



liền với đất trên địa 

bàn huyện Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội 

tách – hợp thửa đã giải quyết được 2.551 hồ sơ chiếm 70,7%; trường 

hợp đính chính đã giải quyết 3.750 hồ sơ chiếm 94,6% số hồ sơ nhận. 

119.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên 

Phạm Thúy 

Hiền 
ThS. Vũ 

Thanh Biển 

Trong giai đoạn 2016-2021, kết quả công tác ĐKĐĐ, cấp GCN tại thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên như sau: Có 34.473 hồ sơ đăng ký đất đai được 

giải quyết, đạt 98,69% số lượng hồ sơ tiếp nhận. Trong giai đoạn này 

giải quyết giao dịch bảo đảm được 13.727 hồ sơ, giải quyết đăng ký đất 

đai các trường hợp khác là nhiều nhất với 17.568 hồ sơ, đăng ký cấp lần 

đầu toàn giai đoạn có tất cả 3.178 hồ sơ được giải quyết. Về công tác 

cấp giấy chứng nhận: trong giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã Mỹ 

Hào có 12.887 giấy chứng nhận được cấp với diện tích 158,32 ha. Số 

lượng giấy chứng nhận được cấp cho đất ở là 12.232 GCN và cấp cho 

đất nông nghiệp là 655 GCN. 

120.  Đại học 

Đánh giá quyền tiếp 

cận đất đai của phụ nữ 

trên địa bàn xã Mậu 

Đông, huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái 

Đoàn Thị Thùy 

Linh 
ThS. Vũ 

Thanh Biển 

Đề tài tiến hành đánh giá về quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ trên địa 

bàn xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Kết quả cụ thể như 

sau: nhận thức về quyền của phụ nữ về đất đai của người dân nơi đây đã 

cởi mở hơn, dần hiểu được vấn đề bình đẳng giới trong các vấn đề xã 

hội nói chung và đất đai nói riêng, tuy nhiên phụ nữ vẫn gặp nhiều rào 

cản ví dụ như họ vẫn luôn cho rằng đàn ông là trụ cột gia đình có quyền 

quyết định mọi việc. Theo nhận thức của người dân về vấn đề phụ nữ 

đứng tên trên Giấy chứng nhận thì tỷ lệ người vợ đứng tên trên Giấy 

chứng nhận rất thấp chiếm 3,33%, trong khi đó tỷ lệ đứng tên của người 

chồng là 62%. Điều này cho thấy phụ nữ trong vấn đề tiếp cận đất đai 

còn rất nhiều hạn chế. 

121.  Đại học 

Đánh giá biến động sử 

dụng đất/lớp phủ trên 

địa bàn huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2010-2020 

Nguyễn Văn 

Thái 
ThS. Vũ 

Thanh Biển 

Đề tài tiến hành đánh giá biến động sử dụng đất/lớp phủ trên địa bàn 

huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020. Kết quả cho thấy 

loại đất “Đất khu dân cư, công trình nhân tạo và mặt không thấm” tăng 

từ 3402,63 ha lên 4817,24 ha; “Đất sản xuất nông nghiệp” tăng từ 

8926,33 ha lên 11584,72; “Đất sông, hồ” và “Đất nuôi trồng thủy sản, 

làm muối” có chiều hướng giảm mạnh với diện tích biến động tương 

ứng của từng loại là 4082,45 ha còn 2083,49 ha và 4092,66 ha xuống 

2095,82 ha; loại hình “ Đất rừng, cây bụi” nhìn chung không có sự biến 

động mạnh mẽ với sự thay đổi từ 2310,48 ha ở năm 2010 và 2233,28 ha 



ở năm 2020. 

122.  Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

trong xử lý số liệu 

phục vụ công tác 

thống kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất xã Trung 

Nguyên, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
ThS. Nguyễn 

Đình Trung 

 Nghiên cứu nhằm ứng dụng phần mềm Microstation V8i và VietMap, 

TK Desktop để tiến hành thực hiện chỉnh lý bản đồ khoanh đất, cập nhật 

số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và kết xuất 

biểu thống kê đất đai xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Theo kết quả 

nghiên cứu đề tài cho thấy: Trong năm 2021, xã Trung Nguyên có 5 

công trình biến động, từ nguồn dữ liêụ bản đồ khoanh đất kỳ trước, số 

liêụ biến đôṇg đất đai trên cơ sở sử dụng công nghệ gồm các phần mềm: 

Microsation V8i, VietMap, TK Desktop với các chức năng tự động hóa 

trong quá trình xử lý số liệu phục vụ công tác thống kê đất đai của xã 

Trung Nguyên đã đem lại kết quả chính xác, phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương cũng như các quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Đề tài đã xây dựng được 3 bộ sản phẩm đó là: (1). Bản 

đồ kiểm kê đất đai tỷ lệ 1/5000; (2). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 

1/5000; (3). Hệ thống biểu thống kê đất đai với 8 biểu chińh và các phu ̣

biểu theo đúng quy điṇh của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

123.  Đại học 

Lập kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Lê Huy Đăng 
ThS. Nguyễn 

Đình Trung 

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2021, kết quả 

thực hiện năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo kết quả 

nghiên cứu cho thấy. Trong năm 2021, kết quả thực hiện kế hoạch các 

nhóm đất đạt tỷ lệ như sau: Đất nông nghiệp đạt 108,63%, đất phi nông 

nghiệp đạt 84,44% và đất chưa sử dụng đạt 109,78%. Đã xây dựng 

phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Lạc với 197 

dự án và cơ cầu các nhóm đất trong năm kế hoạch 2022 như sau: đất 

nông nghiệp chiếm 64,14%, đất phi nông nghiệp chiếm 35,39% và đất 

chưa sử dụng chiếm 0,47%. Bên cạnh đó tác giả đã thành lập được bản 

đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, bản đồ chuyển mục đích năm 2022 và hệ 

thống tích lục vị trí công trình dự án theo quy định tại Thông tư 

01/2021/TT-BTNTM 

124.  Đại học 
Đánh giá tình hình 

đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận 

Nguyễn Thị 

Nhàn 
ThS. Nguyễn 

Đình Trung 

Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2021 trên địa bàn thành phố Từ 

Sơn. Theo kết quả nghiên cứu trong gia đoạn 2015-2021tổng diện tích tự 



quyền sử dụng đất giai 

đoạn 2015-2021 trên 

địa bàn thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

nhiên của thành phố Từ Sơn là 6,108,86ha, trong đó đất nông nghiệp 

chiếm 40,39%, đất phi nông nghiệp chiếm 59,6% và đất chưa sử dụng 

chiếm 0,01%. Đối với nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã cấp 

xong toàn bộ diện tích đất cho các hộ sử dụng ổn định trước thời điểm 

năm 2015, Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đối với nhóm đất ở trên địa bàn 

thành phố đạt trung bình 97,05%, đối với đất của các tổ chức đạt 

84,91%. Tuy nhiên trong giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn huyện vẫn 

còn khảng 301 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận đất ở và 32 tổ chức 

chưa được cấp giấy. Trên cơ sở đó đã đề xuất được 4 nhóm giải pháp 

nhằm nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố trong 

giai đoạn tiếp theo. 

125.  Đại học 

Ứng dụng công nghệ 

trong xử lý số liệu 

phục vụ công tác 

thống kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất phường Phù 

Khê, thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Trọng 

Tấn 
ThS. Nguyễn 

Đình Trung 

 Nghiên cứu nhằm ứng dụng phần mềm Microstation V8i và VietMap, 

TK Desktop để tiến hành thực hiện chỉnh lý bản đồ khoanh đất, cập nhật 

số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và kết xuất 

biểu thống kê đất đai phường Phù Khê, TP Từ Sơn. Theo kết quả nghiên 

cứu đề tài cho thấy: Trong năm 2021, phường Phù Khê có 5 công trình 

biến động, từ nguồn dữ liêụ bản đồ khoanh đất kỳ trước, số liêụ biến 

đôṇg đất đai trên cơ sở sử dụng công nghệ gồm các phần mềm: 

Microsation V8i, VietMap, TK Desktop với các chức năng tự động hóa 

trong quá trình xử lý số liệu phục vụ công tác thống kê đất đai của 

phường Phù Khê đã đem lại kết quả chính xác, phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương cũng như các quy phạm hiện hành của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Đề tài đã xây dựng được 3 bộ sản phẩm đó là: 

(1). Bản đồ kiểm kê đất đai tỷ lệ 1/2000; (2). Bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất tỷ lệ 1/2000; (3). Hệ thống biểu thống kê đất đai với 8 biểu chińh và 

các phu ̣biểu theo đúng quy điṇh của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT 

ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

126.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp 

trên địa bàn xã Diễn 

Đoài , huyện Diễn 

Châu ,tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 
ThS. Nguyễn 

Thị Giang 

Xã Diễn Đoài có diện tích đất nông nghiệp là 1094,61 ha với 5 LUT 

chính phân bố đề trong toàn xã. LUT nuôi trồng thuỷ sản cho hiệu quẩ 

kinh tế, hiệu quả xã hội cao nhất với GTSX đạt 500 triệu đồng/ha, 

THHH đạt 24553 triệu đồng, giai quyết được 360 công lao động/ha với 

GTNC đạt 682,02 nghìn đồng. LUT chuyên lúa cho hiệu quả kinh tế 

thấp nhưng lại có ý nghĩa trong đảm bảo an ninh lương thực 



127.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

quản lý và sử dụng đất 

tại phường Vệ An, 

thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh.  

Đào Thị Kim 

Chi 
ThS. Vũ Thị 

Xuân 

Vệ An Là một phường nằm trong thành phố Bắc Ninh, với hệ thống giao 

thông khá phát triển, có vị trị khá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 

hội của thành phố. Tổng diện tích tự nhiên của phường Vệ An là 58,02 

ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp 0,18 ha, chiếm 0,3%, Đất nuôi 

trồng thủy sản 0.18 ha, chiếm 0.3% so với diện tích đất tự nhiên; Diện 

tích đất phi nông nghiệp  58,02 ha, chiếm 99,7% so với diện tích đất tự 

nhiên. 

128.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất tại huyện 

Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định 

Nguyễn Khắc 

Đạt 
ThS. Vũ Thị 

Xuân 

Huyện Xuân Trường là huyện đồng bằng nằm ở phía Đông Nam tỉnh 

Nam Định. Trong năm 2021 đất tự nhiên của huyện Xuân Trường diện 

tích 11609,43 ha trong đó đất nông nghiệp có diện tích 7492,73 ha giảm 

đi xuống còn 165,52 ha so với năm 2015 điều này chứng tỏ huyện đang 

áp dụng nhiều chủ trương chính sách giảm quy mô và diện tích nông 

nghiệp tăng lên về đất phi nông nghiệp với diện tích tăng lên là 98,32 ha 

so với năm 2015 còn lại là đất chưa sử dụng với diện tích 98,74 ha tăng 

67,19 ha so với năm 2015 

129.  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Gcadas xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính 

phường Tân Thành- 

tp. Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

Nguyễn Đức 

Toàn 
PGS.TS. Trần 

Quốc Vinh 

Tác giả đã đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình 

hình quản lý và SDĐ phường Tân Thành, TP Ninh Bình. Tác giả đã 

chuẩn hóa và xây dựng CSDL địa chính cho 02 tờ BĐ ĐC của phường 

Tân Thành. Từ CSDL tác giả đã đưa ra các bài toán phục vụ công tác 

quản lý hồ sơ địa chính như tra cứu thông tin, tạo hồ sơ cấp GCN,thống 

kê đất đai, tạo hồ sơ địa chính. 

130.  Đại học 

Ứng dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu giá 

đất phường Vân 

Giang, TP. Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình 

Nguyễn Minh 

Kiên 
ThS. Đoàn 

Thanh Thủy 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý ( Geographic 

Information Systems) để xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn 

phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Tác giả đã 

xây dựng cơ sở dữ liệu với 3 lớp dữ liệu bao gồm: (1) Lớp thửa đất thể 

hiện hình dạng, vị trí của các thửa đất trên phạm vi tờ bản đồ số 2, số 4 

và số 5 với đầy đủ thông tin thuộc tính về số tờ, số thửa, diện tích, mã 

loại đất, tên loại đất, chủ sử dụng; (2) lớp giao thông thể hiện các thông 

tin thuộc tính về tên đường, chiều dài, chiều rộng; (3) lớp giá đất thể 

hiện các thông tin thuộc tính về số tờ, số thửa, diện tích, mã loại đất, giá 

đất nhà nước, giá đất cụ thể, lệ phí trước bạ, tình trạng cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu 

giá đất với công nghệ GIS có ý nghĩa lớn trong việc cung cấp thông tin 



đầy đủ, cập nhật cho các nhà quản lý đất đai và người sử dụng, góp phần 

xây dựng thị trường bất động sản công khai, minh bạch và phát triển bền 

vững. 

131.  Đại học 

Ứng dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu 

quy hoạch sử dụng đất  

thị trấn Me, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Lưu Danh 

Thiện 
ThS. Đoàn 

Thanh Thủy 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý(GIS) xây dựng cở sở dữ liệu phục vụ 

quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thị Trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình”. Tác giả đã xây dựng cơ sở dữ liệu bao gồm 02 lớp dữ liệu: 

(1) Lớp dữ liệu hiện trạng thể hiện các khoanh đất trên địa bàn Thị trấn 

Me với đầy đủ các thông tin thuộc tính: mục đích sử dụng hiện trạng 

năm 2020, diện tích của các khoanh đất, lớp mã đất và (2) Lớp dữ liệu 

quy hoạch sử dụng đất thể hiện hình dạng, vị trí của tất cả các công trình 

trong danh mục quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của Thị trấn 

Me, thông tin thuộc tính bao gồm: tên công trình quy hoạch, loại đất quy 

hoạch, diện tích quy hoạch, năm quy hoạch, lấy từ loại đất nào. Việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất với công nghệ GIS cớ ý nghĩa 

lớn trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật cho các nhà quản lý 

đất đai và người sử dụng; góp phần vào quá trình công khai thông tin 

quy hoạch sử dụng đất- CSDL đã đáp ứng được yêu cầu tra cứu thông 

tin, thuận lợi cho quá trình cập nhật biến động cũng như nâng cao hiệu 

quả quản lý quy hoạch sử dụng đất. 

132.  Đại học 

Ứng dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu 

quy hoạch sử dụng đất 

xã Tân Chi, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh 

Vũ Thị Thu 

Thủy 
ThS. Đoàn 

Thanh Thủy 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong 

xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Chi, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Từ những số liệu, dữ liệu cũng như các 

loại bản đồ thu thập được kết hợp với các phần mềm hỗ trợ, đề tài đã 

thiết lập được cơ sở dữ liệu bao gồm 02 lớp dữ liệu: (1) lớp dữ liệu hiện 

trạng thể hiện các khoanh đất trên địa bàn xã Tân Chi với đầy đủ các 

thông tin thuộc tính: loại đất hiện trạng, mục đích sử dụng hiện trạng 

năm 2020, diện tích của các khoanh đất và (2) lớp dữ liệu quy hoạch sử 

dụng đất thể hiện hình dạng, vị trí của tất cả các công trình quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 của xã Tân Chi, thông tin thuộc tính bao 

gồm: tên công trình quy hoạch, loại đất quy hoạch, mục đích sử dụng đất 

quy hoạch, loại đất hiện trạng, diện tích, năm thực hiện công trình quy 

hoạch. Việc ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng 

đất sẽ tăng cươờng tính khoa học và nâng cao hiệu quả trong công tác 



lập và quản lý quy hoạch sử dụng đất; có ý nghĩa lớn trong việc cung 

cấp thông tin đầy đủ, cập nhật cho các nhà quản lý đất đai và người sử 

dụng; góp phần vào quá trình công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất 

- một nội dung quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai. Đồng thời dựa 

trên CSDL quy hoạch sử dụng đất đã hoàn thiện, có thể tiếp tục đưa 

thông tin lên web thông qua ứng dụng ArcGIS Online, từ đó có thể chia 

sẻ rộng rãi tới nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. 

133.  Đại học 

Ứng dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu 

quy hoạch sử dụng đất 

thị trấn Hồ, huyện 

Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Hồng Ngát 
ThS. Đoàn 

Thanh Thủy 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng 

cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hồ, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tác giả đã xây dựng cơ sở dữ liệu bao gồm 02 

lớp dữ liệu: (1) lớp dữ liệu hiện trạng thể hiện các khoanh đất trên địa 

bản thị trấn Hồ, với đầy đủ các thông tin thuộc tính: mục đích sử dụng 

hiện trạng năm 2020, diện tích của các khoanh đất và (2) lớp dữ liệu quy 

hoạch sử dụng đất thể hiện hình dạng, vị trí của tất cả các công trình 

trong danh mục quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị trấn 

Hồ, thông tin thuộc tính bao gồm: tên công trình quy hoạch, loại đất quy 

hoạch, diện tích quy hoạch, năm quy hoạch, căn cứ pháp lý, lấy từ loại 

đất nào. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất với công 

nghệ GIS có ý nghĩa lớn trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, cặp nhật 

cho các nhà quản lý đất đai và người sử dụng; góp phần vào quá trình 

công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất - một nội dung quan trọng 

trong lĩnh vực quan lý đất đai 

134.  Đại học 

Nghiên cứu chiết tách 

đất xây dựng và đất 

trống xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh từ dữ 

liệu ảnh viễn thám 

Lưu Trung 

Hiếu 
ThS. Nguyễn 

Đức Thuận 

Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống thị xã Đồng Triều - tỉnh 

Quảng Ninh từ dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình đánh giá hiệu năng 

chiết tách cho 2 nhóm đối tượng này bằng 2 phương pháp chiết tách ảnh 

chỉ số và phân loại ảnh. Trong đó, phương pháp chiết tách ảnh chỉ số có 

hiệu năng tốt hơn phương pháp phân loại ảnh, cụ thể, chỉ số NDBI cho 

hiệu năng tốt nhất, sau đó đến chỉ số UI và EBBI, còn phương pháp 

phân loại ảnh có hiệu năng kém nhất. 

135.  Đại học 

Nghiên cứu chiết tách 

đất xây dựng và đất 

trống quận Long Biên- 

TP. Hà Nội từ dữ liệu 

Nguyễn Đức 

Hải 
ThS. Nguyễn 

Đức Thuận 

Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống quận Long Biên - thành 

phố Hà Nội từ dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình đánh giá hiệu năng 

chiết tách cho 2 nhóm đối tượng này bằng 2 phương pháp chiết tách ảnh 

chỉ số và phân loại ảnh. Trong đó, phương pháp chiết tách ảnh chỉ số có 



ảnh viễn thám hiệu năng tốt hơn phương pháp phân loại ảnh, cụ thể, chỉ số NDBI cho 

hiệu năng tốt nhất, sau đó đến chỉ số UI và EBBI, còn phương pháp 

phân loại ảnh có hiệu năng kém nhất. 

136.  Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng 

chỉ số thực vật 

(NDVI) trong xác 

định thay đổi diện tích 

đất trồng lúa huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình 

Bùi Hoàng 

Linh 
ThS. Nguyễn 

Đức Thuận 

Nghiên cứu ứng dụng chỉ số thực vật (NDVI) để xác định hiện trạng 

diện tích đất trồng lúa năm 2017 và 2022 huyện Gia Viễn – tỉnh Ninh 

Bình bằng việc phân ngưỡng giá trị chỉ số NDVI qua quá trình điều tra 

thực địa, qua đó xác định được biến động diện tích đất trồng lúa giai 

đoạn năm 2017-2022, thấy rằng giai đoạn năm 2017 – 2022 huyện Gia 

Viễn – tỉnh Ninh Bình có sự thay đổi lớn về diện tích đất trồng lúa. 

137.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả 

kháng khuẩn của vật 

liệu nano bạc được 

tổng hợp bằng phương 

pháp hóa học với chất 

khử glucose 

Nguyễn Văn 

Bình 
ThS. Hồ Thị 

Thúy Hằng 

Nghiên cứu đã tổng hợp được dung dịch nano bạc với chất khử glucose 

trong điều kiện tối ưu với tỷ lệ chất khử glucose 5% khối lượng, tiền 

chất  AgNO3/NaAgl, gia nhiệt ở 80oC liên tục trong 10h đã tạo ra các 

hạt nano bạc có dạng hình cầu, kích thước trung bình 12-15 nm, phân bố 

đồng đều trong dung dịch. Dung dịch nano bạc tổng hợp được có khả 

năng ức chế vi sự phát triển của các vi khuẩn ngay ở nồng độ thấp. Nồng 

độ ức chế tối thiểu ( MIC) của nano bạc tổng hợp được đối với E. coli, 

Salmonella typhimurium và S. aureus lần lượt là 0,156 µg/mL, 3,125 

µg/mL và 6,25 µg/mL. Hiệu quả diệt khuẩn này tương đương với với 

nhiều sản phẩm tổng hợp với các chất khử hóa học mạnh khác là tiền đề 

cho phát triển phương pháp tổng hợp xanh nano bạc từ các hợp chất thân 

thiện ít độc hại với môi trường. 

138.  Đại học 
Nghiên cứu ứng dụng 

bọt khí nano để xử lý 

nước thải sinh hoạt 

Đinh Tuấn 

Nghĩa 
ThS. Lý Thị 

Thu Hà 

Nghiên cứu này ứng dụng công nghệ sục khí nano để xử lý nước thải 

sinh hoạt. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng bóng khí nano trong xử 

lý nước thải sinh hoạt đạt hiệu quả xử lý cao. Sau thời gian 30 phút xử 

lý, hiệu quả loại bỏ chất rắn lơ lửng (TSS) và hữu cơ (COD) lần lượt đạt 

58,11%, và 87,79%, trong khi đó bóng khí thông thường chỉ đạt 51,14%, 

qua đó chúng ra có thể thấy được hiệu suất xử lý vượt trội của bóng khí 

nano so với bóng khí thông thường.  

139.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng và 

đề xuất giải pháp kiểm 

soát chất lượng môi 

trường nuôi trồng thủy 

Nguyễn Hoàng 

Mỹ 
TS. Nguyễn 

Ngọc Tú 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường trong NTTS tại phường Hải 

Hòa; môi trường nước còn kém 04/05 điểm lấy mẫu, 01/05 điểm lấy 

mẫu chất lượng nước trung bình. Chất lượng nước mặt 03/05 điểm lấy 

lẫu vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Chật lượng nguồn nước khu 



sản tại phường Hải 

Hòa, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh 

NTTS hầu như đều nằm ngoài ngưỡng GHCP chỉ riêng DO là không 

vượt chuẩn. Nước thải ở các vùng nuôi tôm đều nằm trong ngưỡng cho 

phép. 

140.  Đại học 

Đánh giá hàm lượng 

kim loại nặng trong 

môi trường đất tại 

làng nghề Đa Hội, Thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Nguyễn Thị 

Minh Anh 

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Lâm 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hàm lượng kim loại nặng 

trong môi trường đất tại làng nghề Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành 

phố Từ Sơn, Bắc Ninh nhằm đánh giá hiện trạng kim loại nặng trong đất 

và đưa ra đề xuất giải pháp kiểm soát môi trường đất tại làng nghề. Hàm 

lượng kim loại nặng trong chất thải rắn tại làng nghề Đa Hội đa số đều 

nằm trong ngưỡng cho phép ngoại trừ hàm lượng chì (Pb) đã vướt quá 

ngưỡng cho phép (1,5 lần) so với QCVN và hàm lượng Mangan là cao 

hơn trong nhiều mẫu nên cần kiểm soát trước khi vượt ngưỡng cho 

phép. Khí thải, nước thải và chất thải rắn của phường Châu Khê cần 

được xử lý triệt để để tránh ô nhiễm môi trường đất. Khuyến cáo nông 

dân và những người liên quan về hiện trạng ô nhiễm tại phường Châu 

Khê để có biện pháp ứng phó kịp thời. 

141.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh và công tác 

quản lý chất thải thực 

phẩm phát sinh từ hộ 

gia đình tại xã Kiêu 

Kỵ - huyện Gia Lâm - 

Hà Nội 

Nguyễn Thùy 

Linh 
Th.S Lương 

Đức Anh 

Chất thải thực phẩm đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội 

hiện nay, đặc biệt là ở khu vực các thành phố lớn và đang phát triển của 

Việt Nam. Sự gia tăng chất thải thực phẩm có tác động tiêu cực nghiêm 

trọng đến tính bền vững của môi trường, tài nguyên nước và đất đai, an 

ninh lương thực toàn cầu cũng như khí hậu và phát thải khí nhà kính. 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát sinh và hoạt động quản lý chất thải 

thực phẩm tại hộ gia đình trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảm 

thiểu phát sinh chất thải thực phẩm tại địa phương. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy lượng phát sinh chất thải thực phẩm trung bình của xã Kiêu Kỵ 

là 0,14 kg/người/ngày, thành phần chất thải từ sơ chế là 45,02 %; chất 

thải từ thức ăn thừa là 34,54%; và các loại khác là 20,44%. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng, hành vi đi chợ mua đồ của các hộ gia đình có ảnh 

hưởng rất lớn tới lượng chất thải phát sinh trong gia đình. Đặc biệt là 

thói quen nấu nướng và dự trữ thức ăn là một trong những nguyên nhân 

làm tăng lượng chất thải thực phẩm bị thải bỏ trong các hộ gia đình. Để 

giảm thiểu tối đa lượng chất thải phát sinh nghiên cứu cũng đã đưa ra 

một số biện pháp, kiến nghị như: tuyên truyền nâng cao ý thức của 



người dân, tuyên tuyền vận động người dân phân loại rác, có những buổi 

tập huấn về việc đi mua và sử dụng thực phẩm một cách hợp lý. 

142.  Đại học 

Phân tích các chính 

sách quản lý chất thải 

chăn nuôi theo thời 

gian trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Trần Thị Thúy 

Quỳnh 

ThS. Nguyễn 

Thị Hương 

Giang 

Chất thải chăn nuôi và quản lý chất thải chăn nuôi là một trong những 

vấn đề môi trường lớn tại Việt Nam hiện nay. Mặc dù là thủ đô và là khu 

vực đông dân rất cả nước nhưng tại Hà Nội, ngành chăn nuôi vẫn dẫn 

phát triển, năm trong số những tỉnh thành có số lượng chăn nuôi lợn và 

gia cầm lớn nhất cả nước. Việc rà soát các chính sách quản lý chất thải 

chăn nuôi trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các giải 

pháp phù hợp trong giảm thiểu các tác động của chất thải chăn nuôi trên 

địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Hà Nội đang áp dụng tổng hợp 

nhiều chính sách trong quản lý chất thải chăn nuôi gồm: tăng cường áp 

dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa ô nhiễm phát sinh thông qua yêu 

cầu thực hiện các hồ sơ môi trường; ưu tiên hỗ trợ phát triển các trang 

trại qui mô lớn; hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi qui mô hộ gia đình trong 

quản lý, xử lý chất thải.  

143.  Đại học 

Đánh giá ảnh hưởng 

môi trường từ hoạt 

động khai thác cát 

sông Hồng tại xã 

Thắng Lợi, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng 

Yên. 

Bùi Văn Thanh 
ThS. Dương 

Thị Huyền 

Đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai khác cát sông Hồng 

tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tác giả đã khái 

quát được lịch sử khai thác, thực trạng quản lý và khai thác cát tại địa 

phương, đánh giá được ảnh hưởng của việc khai thác cát đến môi trường 

và sức khỏe người dân thông qua các hoạt động khai thác, vận chuyển 

theo các tuyến đường chính. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất giải pháp 

cải thiện tác động tiêu cực từ hoạt động khai thác cát này 

144.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

quản lý môi trường tại 

bãi rác Phùng Xá, 

huyện Mỹ Đức, thành 

phố Hà Nội 

Phạm Quang 

Linh 
ThS. Dương 

Thị Huyền 

Đề tài nhằm đánh giá hiện trạng quản lý cũng như ảnh hưởng của bãi rác 

tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đây là một bãi rác 

nhỏ với diện tích 500 m2 được thành lập năm 2017 nhưng khoảng cách 

từ bãi rác đến khu dân cư là khá ngắn, chỉ 100m. Tác giả đã sơ bộ được 

khối lượng, thành phần rác thải cũng như tác động đến  môi trường và 

đời sống người dân như ô nhiễm mùi, nước rỉ rác, một số bệnh mà người 

dân gặp phải 

145.  Đại học 

Đánh giá một số yếu 

tố ảnh hưởng đến hoạt 

động sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật trong 

Vũ Anh Sơn 
ThS. Phan Thị 

Hải Luyến 

Đề tài thực hiện điều tra bằng bảng hỏi 60 nông hộ nhằm đánh giá hiện 

trạng và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sử dụng thuốc 

BVTV trong sản xuất lúa của địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy trung bình người dân phun 2,8 bình/sào/vụ, cao hơn so với số 



sản xuất lúa tại 

phường Đồng 

Nguyên, thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

liệu trung bình; các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng thuốc BVTV là diện 

tích năng suất và thu nhập từ SXNN; kiến thức an toàn trong sử dụng 

thuốc BVTV của nông hộ còn rất hạn chế 

146.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

phế thải hữu cơ đồng 

ruộng và đề xuất giải 

pháp quản lý tại xã 

Hoang Thèn, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

Tẩn Văn Nam 
TS. Trần 

Nguyên Bằng 

Đề tài thực hiện đánh giá thực trạng phế thải hữu cơ đồng ruộng và đề 

xuất giải pháp quản lý phù hợp với địa phương, bằng các phương pháp 

thu thập tài liệu, xác định khối lượng phế phụ phẩm, phân tích SWOT và 

xử lý tổng hợp số liệu.Kết quả ước tính khối lượng phát sinh phế phụ 

phẩm trong năm là 8575.5tấn, hình thức xử lý chủ yếu là đốt và công tác 

quản lý còn kém từ đó đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả và phù hợp 

nhất với người dân đại phương. 

147.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử 

dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trên cây lúa 

tại xã Liêm Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
ThS. Nguyễn 

Tú Điệp 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất lúa tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam. Trong sản xuất lúa tại xã Liêm Phong,  người dân ưu tiên sử 

dụng các loại thuốc có nguồn gốc hóa học (78,89%) hơn các thuốc có 

nguồn gốc sinh học (21,11%). Các biện pháp bảo hộ được người dân 

thường xuyên sử dụng là: mũ/nón, ủng cao su, quần dài, khẩu trang/khăn 

che. 

148.  Đại học 

Đánh giá hiện trạng 

công tác quản lý và xử 

lý rác thải sinh hoạt tại 

Thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 

Ngô Đức Duy 
TS. Nguyễn 

Xuân Hoà 

Rác thải sinh hoạt của thị trấn Trâu Quỳ phát sinh từ nhiều nguồn và có 

đặc điểm khác nhau: Các hộ gia đình; Các cơ quan, trường học; Các hộ 

kinh doanh nhà hàng; Các hộ sửa xe; Chợ; Các cơ sở hoạt động thương 

mại, kinh doanh  

Khối lượng phát sinh rác thải trung bình là ~0,77kg/người/ngày. Phương 

thức quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã là theo thôn, xóm và dưới 

sự chỉ đạo trực tiếp của ủy ban nhân dân thị trấn, đã thành lập được các 

tổ, đội môi trường tập trung thu gom vận chuyển RTSH. 

149.  Đại học 

Tìm hiểu tình hình 

biến động giá đất ở 

trên địa bàn một số 

phường quận Long 

Biên thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2018-

2022 

Nguyễn Đức 

Trọng 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Kết quả cho thấy giá đất ở quy định tại 3 khu vực nghiên cứu đều có sự 

biến động giống nhau, ở tất cả những vị trí từ 1 đến 4 trên các tuyến 

đường đều tăng trung bình từ 10 - 15%. Giá đất ở giao dịch thực tế có sự 

biến động phức tạp hơn. Tại 3 khu vực nghiên cứu, trong giai đoạn 2018 

- 2022 giá đất ở giao dịch thực tế đều có xu hướng tăng; nhưng sự biến 

động mạnh nhất diễn ra từ năm 2018 đến năm 2019. 



150.  Đại học 

Đánh giá hoạt động 

thẩm định giá bất 

động sản của chi 

nhánh Công ty Cổ 

phần Tư vấn quy 

hoạch và Thẩm định 

giá SBA tại Hà Nội 

Lê Minh Trang 
ThS. Ngô Thị 

Hà 

Công ty luôn được sự hỗ trợ của Cục quản lý giá và hội thẩm dịnh giá 

Việt Nam nên đã đạt được số lượng giao dịch lớn, nhân sự đông và có 

chuyên môn cao. Trong quá trinhg nghiên cứu về sự hài lòng của khách 

hàng khi thực hiện dịch vụ thẩm định giá, chi thấy những yếu tố ảnh 

hưởng và cần tập trung vào những yếu tố tác ĐỘNG mạnh để nâng cao 

chất lượng dịch vụ, cố gắng khai thác khai thác cơ hội sẵn có để pháp 

triển hoạt động của chi nhánh. 

151.  Đại học 

Tìm hiểu công tác 

đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận trên 

địa bàn huyện Nghĩa 

Hưng-tỉnh Nam Định 

Trần Thị Lộc 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Đề tài: "Tìm hiểu về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên 

địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" trong giai đoạn 2019-2021. 

Tìm hiểu về kết quả cấp giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp và đất 

phi nông nghiệp. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt 

công tác đăng ký đất đai, cấp giấy nhận trên địa bàn huyện.  

152.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng 

nhận và quản lý hồ sơ 

địa chính tại xã Nam 

Cường, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định 

Vũ Thị Thanh 

Mai 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Đề tài đã trình bày tổng quan về ""Thực trạng công tác đăng ký đất đai, 

cấp giấy chứng nhận và quản lý hồ sơ địa chính tại xã Nam Cường, 

huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định"trong giai đoạn 2019-2021. Và đánh 

giá, tổng kết số liệu của cấp GCN gồm: đất phi nông nghiệp và đất ở cho 

hộ gia đình cá nhân và đất nông nghiệp (đất thuỷ sản) . Kết quả của quản 

lý hồ sơ địa chính trong địa bàn. Qua đó đề xuất 1 số đề xuất và giải 

pháp để địa bàn phát triển hơn. 

153.  Đại học 

Ứng dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu giá 

đất trên địa bàn 

phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, TP. 

Hà Nội 

Nguyễn Diệu 

Linh 
ThS. Đoàn 

Thanh Thủy 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây 

dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội. Tác giả đã xây dựng cơ sở dữ liệu bằng 03 lớp 

dữ liệu bao gồm: (1) Lớp thửa đất thể hiện hình dạng, vị trí của các thửa 

đất trên phạm vi tờ bản đồ số 13 với đầy đủ thông tin thuộc tính về số tờ, 

số thửa, diện tích, mục đích sử dụng và chủ sử dụng; (2) Lớp giao thông 

thể hiện thông tin về chiều dài, chiều rộng của các tuyến đường lớn, ngõ, 

ngách và hẻm nhỏ; (3) Lớp giá đất thể hiện các thông tin thuộc tính về 

số tờ, số thửa, diện tích, giá đất nhà nước, giá đất cụ thể, lệ phí trước bạ, 

tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu giá đất với công nghệ GIS có ý nghĩa lớn trong việc cung cấp 

thông tin đầy đủ, cập nhật chính xác cho các nhà quản lý đất đai và 

người sử dụng; góp phần xây dựng thị trường bất động sản công khai, 

minh bạch và phát triển bền vững. 



154.  Đại học 

Ứng dụng GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu 

quy hoạch sử dụng đất 

xã Việt Hùng, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh 

Hoàng Hữu 

Dũng 
ThS. Đoàn 

Thanh Thủy 

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong 

xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Việt 

Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Từ những số liệu, dữ liệu cũng 

như các loại bản đồ thu thập được kết hợp với các phần mềm hỗ trợ, đề 

tài đã thiết lập được cơ sở dữ liệu bao gồm 02 lớp dữ liệu: (1) lớp dữ 

liệu hiện trạng thể hiện các khoanh đất trên địa bàn xã Việt Hùng với 

đầy đủ các thông tin thuộc tính: loại đất hiện trạng, mục đích sử dụng 

hiện trạng năm 2020, diện tích của các khoanh đất và (2) lớp dữ liệu quy 

hoạch sử dụng đất thể hiện hình dạng, vị trí của tất cả các công trình quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của xã Việt Hùng, thông tin 

thuộc tính bao gồm: tên công trình quy hoạch, loại đất quy hoạch, mục 

đích sử dụng đất quy hoạch, loại đất hiện trạng, diện tích, năm thực hiện 

công trình quy hoạch. Việc ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quy 

hoạch sử dụng đất sẽ tăng cường tính khoa học và nâng cao hiệu quả 

trong công tác lập và quản lý quy hoạch sử dụng đất; có ý nghĩa lớn 

trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật cho các nhà quản lý đất 

đai và người sử dụng; góp phần vào quá trình công khai thông tin quy 

hoạch sử dụng đất - một nội dung quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất 

đai. Đồng thời dựa trên CSDL quy hoạch sử dụng đất đã hoàn thiện, từ 

đó có thể chia sẻ rộng rãi tới nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. 

155.  Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng 

lớp phủ huyện Lương 

Tài – tỉnh Bắc Ninh từ 

dữ liệu ảnh viễn thám 

Lê Công Chiến 
ThS. Nguyễn 

Đức Thuận 

Nghiên cứu hiện trạng lớp phủ huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh bằng 

tư liệu ảnh viễn thám. Sử dụng phương pháp điều tra thu thập dữ liệu; 

Phương pháp lựa chọn điểm mẫu để phân loại và đánh giá độ chính xác. 

Trong đó, phương pháp lựa chọn điểm mẫu để phân loại là phương pháp 

phân loại có kiểm định theo thuật toán xác suất cực đại (Maximum 

likelihood) để xác định các loại hình lớp phủ. Phương  pháp đánh giá độ 

chính xác là đánh giá độ chính xác dựa trên độ chính xác toàn cục 

(Overall Accuracy) (T) và chỉ số Kappa (κ).  

156.  Đại học 

Nghiên cứu chiết tách 

đất xây dựng và đất 

trống huyện Gia Lâm 

- thành phố Hà Nội từ 

dữ liệu ảnh viễn thám 

Phạm Ngọc 

Huế 
ThS. Nguyễn 

Đức Thuận 

Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống huyện Gia Lâm – thành 

phố Hà Nội từ dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình đánh giá hiệu năng 

chiết tách cho 2 nhóm đối tượng này bằng 2 phương pháp chiết tách ảnh 

chỉ số và phân loại ảnh. Trong đó, phương pháp chiết tách ảnh chỉ số có 

hiệu năng tốt hơn phương pháp phân loại ảnh, cụ thể, chỉ số NDBI cho 



hiệu năng tốt nhất, sau đó đến chỉ số UI và EBBI, còn phương pháp 

phân loại ảnh có hiệu năng kém nhất. 

157.  Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng 

lớp phủ huyện Đông 

Anh – thành phố Hà 

Nội từ dữ liệu ảnh 

viễn thám 

Lê Ngọc Linh 
ThS. Nguyễn 

Đức Thuận 

Nghiên cứu lớp phủ bề mặt trên địa bàn huyện Đông Anh – thành phố 

Hà Nội năm 2022 bằng nguồn tư liệu ảnh vệ tinh Landsat ngày 

23/04/2022. Sử dụng các phương pháp giải đoán ảnh viễn thám, đánh 

giá độ chính xác, xây dựng bản đồ, phân tích thống kê cho biết ảnh vệ 

tinh đã thu thập và bản đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp với điều tra 

thực địa đã xây dựng khóa giải đoán ảnh. Thấy rằng, độ chính xác của 

kết quả phân loại phụ thuộc rất lớn vào bảng khóa giải đoán và quá trình 

nhận biết các đối tượng trên ảnh qua việc khoanh mẫu. 

158.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa 

bàn xã Khánh Xuân, 

huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

Lý Thị Ngọc 

Long 
ThS. Nguyễn 

Thành Trung 

Xã Khánh Xuân nằm ở phía bắc huyện Lộc Bình, là một xã có nền nông 

nghiệp chiếm ưu thế. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn xã là 

524,96 ha với 2 loại sử dụng đất và 4 kiểu sử dụng đất khác nhau. LUT 

có hiệu quả kinh tế cao nhất là kiểu sử dụng đất chuyên trồng lạc. Để 

nâng cao hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp xã Khánh Xuân cần thực 

hiện đồng bộ các giải pháp: chính sách, vốn đầu tư, nguồn nhân lực, 

khoa học kỹ thuật, thị trường và cơ sở hạ tầng. 

159.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất 

nông nghiệp tại xã Tả 

Thanh Oai, huyện 

Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Ngọc 

Huy 
ThS. Nguyễn 

Văn Thao 

Qua nghiện cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội thấy 

rằng, địa phương có 2 loại hình sử dụng đất chính với 8 kiểu sử dụng 

(KSD) đất khác nhau. Tại xã có 3 KSD đất có hiệu quả cao, triển vọng 

phát triển mạnh nhất là: KSD đất Rau muống - Súp lơ với giá trị sản 

xuất (GTSX) đạt 1.060 triệu đồng/ha, thu nhập hỗn hợp (TNHH) đạt 

905,05 triệu đồng/ha, hiệu quả đồng vốn (HQĐV) đạt 5,84 triệu 

đồng/ha; KSD đất Rau muống - Bắp cải với GTSX đạt 860 triệu 

đồng/ha, TNHH đạt 716,89 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 5,01 triệu đồng/ha; 

KSD đất Rau muống (2vụ) với với GTSX đạt 320 triệu đồng/ha, TNHH 

đạt 207,46 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 1,84 triệu đồng/ha. Việc sử dụng 

phân bón của nông dân chưa cân đối so với tiêu chuẩn cho phép. Việc sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa có sự kiểm soát chặt chẽ. Đây là những 

yếu tố tác động đến môi trường mà chính quyền cũng như nông dân cần 

quan tâm giải quyết để tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn và sản 

xuất nông nghiệp bền vững với môi trường sinh thái. 



160.  Đại học 

Tìm hiểu thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng 

nhận trên địa bàn 

phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên, TP. 

Hà Nội 

Hoàng Văn 

Đông 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Đề tài: “Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận trên địa bàn Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội”, 

được thực hiện trong khoảng thời gian nghiên cứu từ năm 2017-2021. 

Kết quả đạt được là: 1.154 trường hợp đăng ký kê khai làm thủ tục liên 

quan tới GCN, trong đó: 379 trường hợp đăng ký xin cấp GCN lần đầu, 

775 trường hợp đăng ký biến động. 

161.  Đại học 

Thực trạng bồi 

thường, hỗ trợ, tái 

định cư tại một số dự 

án trên địa bàn thành 

phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

Nguyễn Đình 

Hùng 

PGS.TS. Phan 

Thị Thanh 

Huyền 

Đề tài đã tìm hiểu được công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã thực hiện 

đúng theo những quy định của Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư, 

các văn bản hướng dẫn thi hành.Việc triển khai các dự án được nhân dân 

đồng tình, ủng hộ và được các cấp, ngành quan tâm kịp thời. Hội đồng 

giải phóng mặt bằng đã làm việc một cách khách quan và nhiệt tình; 

công tác kiểm kê, áp giá được tiến hành công khai,nhanh chóng và chính 

xác. 

162.  Đại học 

Tìm hiểu giá đất ở và 

các yếu tố ảnh hưởng 

đến giá đất ở trên địa 

bàn huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định giai đoạn 

2019-2020 

Trương Thị 

Thúy Nga 
ThS. Bùi 

Nguyên Hạnh 

Đề tài tiến hành nghiên cứu thực trạng giá đất ở và các nhân tố ảnh 

hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Ý Yên tỉnh Nam Định giai đoạn 

2019-2020. Kết quả cho thấy: Tại khu vực I giá đất thực tế cao nhất lên 

đến 42 triệu đồng/m2 gấp 3,36 lần so với giá đất nhà nước quy định là 

12,5 triệu đồng/m2. Tại khu vực II giá đất thực tế cao nhất lên đến 25 

triệu đồng/m2 gấp 5,5 lần so với giá đất nhà nước quy định là 4,5 triệu 

đồng/m2. Tại khu vực III giá đất thực tế cao nhất là 15 triệu đồng/m2 

gấp 9,4 lần so với giá đất nhà nước quy định là 1,6 triệu đồng/m2. Có rất 

nhiều nhân tố ảnh hưởng đến giá đất ở nhưng chủ yếu có 10 nhân tố có 

mức ảnh hưởng lớn, rất lớn đến giá đất thực tế trên địa bàn huyện. 

163.  Đại học 

Đánh giá công tác 

đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận và 

lập hồ sơ địa chính 

trên địa bàn huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

Bùi Thị Thu 

Trang 
ThS. Ngô Thị 

Hà 

Đề tài: Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và lập 

hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu 

những quy định của pháp luật đất đai về ĐKĐĐ, cấp GCN. Tìm hiểu 

công tác ĐKĐĐ, cấp GCN và lập HSĐC trên địa bàn huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình. Tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm thực 

hiện tốt hơn công tác ĐKĐĐ, cấp GCN trên địa bàn huyện, góp phần 

hoàn thiện công tác nhà nước về đất đai. 



164.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

quản lý đất đai tại 

huyện Tân Sơn, Tỉnh 

Phú Thọ 

Hà Trung Kiên 
ThS. Nguyễn 

Thị Giang 

Tân Sơn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích đất 

tự nhiên là 68858,26 ha, trong đó đất nông nghiệp có 65.419,24 ha, đất 

phi nông nghiệp: 2.893,29 ha,  đất bằng chưa sử dụng là 545,73 ha. Giai 

đoạn 2016 – 2021, diện tích đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng có xu 

hướng giảm, thay vào đó đất phi nông nghiệp tăng để phục vụ cho công 

tác an ninh quốc phòng. Việc triển khai công tác quản lý đất đai của 

huyện giai đoạn 2016-2021 theo 15 nội dung QLNN về đất đai 2013  

được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, góp phần sử dụng đất đai 

ngày càng hợp lý hơn. 

165.  Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp 

trên địa bàn xã Quảng 

Nham, huyện Quảng 

Xương, Tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Thị Lân 
ThS. Nguyễn 

Thị Giang 

Xã Quảng Nham là một trong 25 xã của huyện Quảng Xương.  Diện tích 

đất nông nghiệp chiếm 41,44% Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã 

với 5 LUT chính. LUT nuôi trồng thuỷ sản cho hiệu quả kinh tế, hiệu 

quả xã hội cao nhất với GTSX đạt 259,60 triệu đồng/ha, THHH đạt 

190,05 triệu đồng, giai quyết được 570 công lao động/ha với GTNC đạt 

357,26 nghìn đồng. LUT chuyên lúa cho hiệu quả kinh tế thấp nhưng lại 

có ý nghĩa trong đảm bảo an ninh lương thực 

166.  Đại học 

Đánh giá thực trạng 

công tác đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng 

nhận và lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 

phường Phúc Tân - 

quận Hoàn Kiếm - 

Thành phố Hà Nội 

Nguyễn Kiều 

Anh 
ThS. Vũ Thị 

Xuân 

Phúc Tân là một phường thuộc quận Hoàn Kiếm của TP Hà  Nội với 

tổng diện tích tự nhiên là 79,40 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm20,42 

ha, còn lại là đất phi nông nghiệp 58,98 ha. Kết quả của công tác cấp 

GCN quyền SDĐ trên địa bàn phường giai đoạn 2017-2021như sau:  số 

hộ được cấp GCN đạt 86,58%;, số tổ chức được cấp GCN là 37,74%. 

Công tác ĐKDĐ, cấp GCN về TTHC, CSVC, sự tin cậy, năng lực phục 

vụ, thái độ phục vụ nhận được sự phản hồi tốt từ người dân. 

167.  Đại học 

Đánh giá tình hình 

thực hiện quy hoạch 

xây dựng nông thôn 

mới Xã Đồng Than, 

Huyện Yên Mỹ,Tỉnh 

Hưng Yên 

Lê Trường 

Thành 
ThS. Nguyễn 

Khắc Việt Ba 

Đề tài đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy xã Đồng Than có diện tích tự nhiên là 860.65 ha. Nền kinh tế của 

xã chủ yếu là sản xuất nông - công nghiệp. Xã đã đạt 19/19 tiêu chí xã 

nông thôn mới vào năm 2019 và dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, 

ngành, UBND xã Đồng Than tiếp tục triển khai đôn đốc, chỉ đạo tiếp tục 

hoàn thiện tiêu chí cho đến nay. 

168.  Đại học 
Đánh giá tình hình 

xây dựng nông thôn 

Lê Thị Mai 

Anh 
ThS. Nguyễn 

Quang Huy 
Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Cẩm Lộc đã hoàn 

thành được 19/19 tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí NTM vào năm 2019. 



mới xã Cẩm Lộc - 

huyện Cẩm Xuyên - 

tỉnh Hà Tĩnh 

Được sự quan tâm, đầu tư và giúp đỡ của các cấp, ngành và đoàn thể, 

UBND xã đang tiếp tục triển khai duy trì kết quả xây dựng NTM đã đạt 

được và phấn đấu triển khai thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí 

NTM nâng cao. 

169.  Đại học 
Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đặng Thị 

Quỳnh Trang 
ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Nghiên cứu tập trung về đánh giá hiện trạng sử dụng đất Thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện trạng sử dụng đất Thành phố Hà Tĩnh tổng 

diện tích tự nhiên có 5.654,98 ha, trong đó: sử dụng cho mục đích nông 

nghiệp là 2.686,24 ha chiếm  47,50% diện tích tự nhiên; diện tích sử 

dụng cho mục đích phi nông nghiệp là  2.799,22 ha chiếm 49,50% diện 

tích tự nhiên, diện tích đất chưa sử dụng có 169,52 ha chiếm  3,00% 

diện tích tự nhiên. Cơ cấu sử dụng đất đang có sự chuyển dịch tăng diện 

tích đất phi nông nghiệp, giảm diện tích đất nông ngiệp và đất chưa sử 

dụng. Biến động sử dụng các loại đất phản ánh khá đầy đủ và chính xác 

diễn biến phát triển kinh tế xã hội của thành phố qua từng thời kỳ. Trong 

giai đoạn 2016 - 2021 diện tích đất nông nghiệp giảm 156,44 ha so với 

năm 2016, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 160,15 ha so với năm 

2016 diện tích đất phi nông nghiệp tăng do chuyển từ đất nông nghiệp 

và đất chưa sử dụng sang, diện tích đất chưa sử dụng giảm 3,71 ha so 

với năm 2016. Vấn đề đặt ra của địa phương là cần phải phân bổ quỹ đất 

để phục vụ tốt nhất và hiệu quả nhất mục tiêu phát triển trong giai đoạn 

tới, hiệu quả sử dụng đất ngày càng tốt hơn. 

170.  Đại học 
Đánh giá hiện trạng sử 

dụng đất huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Lường Quốc 

Quang 
ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Nghiên cứu tập trung về đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa. Hiện trạng sử dụng đất huyện Hậu Lộc tổng diện tích tự 

nhiên là 14.367,08 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 9.528,96 ha, 

chiếm 66,32% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất phi nông nghiệp của 

huyện Hậu Lộc là 4.567,23 ha, chiếm 31.79% tổng diện tích tự nhiên, 

diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện là 270,89 ha, chiếm 1,89 

% tổng diện tích tự nhiên. Cơ cấu sử dụng đất đang có sự chuyển dịch 

tăng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm diện tích đất nông ngiệp và đất 

chưa sử dụng. Vấn đề đặt ra của địa phương là cần phải phân bổ quỹ đất 

để phục vụ tốt nhất và hiệu quả nhất mục tiêu phát triển trong giai đoạn 

tới, hiệu quả sử dụng đất ngày càng tốt hơn. 



171.  Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ trong xử lý 

số liệu phục vụ công 

tác thống kê đất đai xã 

Gia Trường, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

Cao Quang 

Đức 
ThS. Nguyễn 

Đình Trung 

 Nghiên cứu nhằm ứng dụng phần mềm Microstation V8i và VietMap, 

TK Desktop để tiến hành thực hiện chỉnh lý bản đồ khoanh đất, cập nhật 

số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và kết xuất 

biểu thống kê đất đai xã Gia Trường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Theo kết quả nghiên cứu đề tài cho thấy: Trong năm 2021, xã Gia 

Trường có 8 công trình biến động, từ nguồn dữ liêụ bản đồ khoanh đất 

kỳ trước, số liêụ biến đôṇg đất đai trên cơ sở sử dụng công nghệ gồm 

các phần mềm: Microsation V8i, VietMap, TK Desktop với các chức 

năng tự động hóa trong quá trình xử lý số liệu phục vụ công tác thống kê 

đất đai của xã Gia Trường đã đem lại kết quả chính xác, phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương cũng như các quy phạm hiện hành của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề tài đã xây dựng được 3 bộ sản phẩm 

đó là: (1). Bản đồ kiểm kê đất đai tỷ lệ 1/5000; (2). Bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất tỷ lệ 1/5000; (3). Hệ thống biểu thống kê đất đai với 8 biểu 

chińh và các phu ̣biểu theo đúng quy điṇh của Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

172.  Đại học 

Đánh giá một số nội 

dung quản lý nhà 

nước về đất đai tại địa 

bàn huyện Quốc Oai 

thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2016 - 2020 

Đỗ Huy Tú 
TS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 

Nội thực hiện rất tốt trên các mặt như công tác ban hành các văn bản, 

quản lý hồ sơ địa chính đã cơ bản hoàn thành hệ thống hồ sơ địa chính 

số tại cấp xã và cấp huyện. Giai đoạn 2016 – 2020 đất sản xuất nông 

nghiệp cấp 590 GCNQSDD. Đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được Đảng 

ủy - UBND huyện quan tâm chỉ đạo, từ năm 2016 đến năm 2020 trên địa 

bàn huyện Quốc Oai đã tiếp 6926 lượt công dân. Xử lý vi phạm chưa 

triệt để, nhiều trường hợp giải quyết chưa dứt điểm, đã phát sinh 187 

trường hợp vi phạm đất đai. Công tác quy hoạch sử dụng đất, tại huyện 

đã có nhiều chuyển biến. 

173.  Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microstation và Famis 

Thành lập bản đồ địa 

chính tại xã Vạn Phúc 

– huyện Thanh Trì – 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Bằng 
TS. Phan Văn 

Khuê 

Bản đồ địa chính (BĐĐC) là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính, 

phục vụ quản lý chặt chẽ đất đai đến từng thửa đất và từng chủ sử dụng; 

Là cơ sở để thực hiện: thống kê đất đai, thu hồi đất, giao đất, đăng ký 

cấp GCNQĐ đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giải 

quyết tranh chấp đất đai, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, ... 

Hiện nay, công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại xã Vạn Phúc, huyện 

Thanh Trì còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính 



và các tài liệu liên quan không đáp ứng được yêu cầu về quản lý đất đai. 

Vì vậy, việc ứng dụng phần mềm Microstation và Famis để thành lập 

BĐĐC xã Vạn Phúc là vấn đề hết sức cần thiết. Nghiên cứu đã hoàn 

thành được 02 tờ BĐĐC tỷ lệ 1/500 khu dân cư (tờ 37 và tờ 38) đảm bảo 

các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 

BĐĐC. 

* KHOA THÚ Y 

TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 
Họ và tên người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Thạc sĩ 
Đánh giá khả năng kháng khuẩn của một số thảo 

mộc có chứa tinh dầu 
Choi Joeng In . 

1.TS. Nguyễn Thị Thanh Hà 

2.TS. Nguyễn Thanh Hải 
 

2  

Đánh giá một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý lâm 
sàng của bệnh giảm bạch cầu truyền nhiễm trên 

mèo do Feline Panleukopenia virus tại địa bàn Hà 

Nội và thử nghiệm phác đồ điều trị 

Lê Phạm Trịnh 

Công 

1. TS. Phạm Hồng Trang 

2.PGS.TS. Lại Thị Lan 
Hương  

 

3  

Đánh giá thực trạng chăn nuôi và yếu tố nguy cơ 
làm phát sinh và lây lan hội chứng rối loạn sinh 

sản và hô hấp (Porcine Reproductive and 

Respiratory Syndrome - PRRS) trên đàn lợn nuôi 
tại một số trang trại ở tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị Thu 
Hà 

1. PGS.TS. Lại Thị Lan 

Hương  
2. TS. Phạm Hồng Trang  

4  
Xác định một số đặc tính sinh học của chủng 

Parvovirus type 2 (CPV – 04) phân lập trên chó 
Quách Thị Minh 

Hiền TS. Nguyễn Bá Tiếp  

5  
Phân lập và xác định một số đặc tính sinh học của 

parvovirus gây bệnh ở vịt tại miền Bắc Việt Nam 
Nguyễn Thị Hương 

TS. Chu Thị Thanh Hương 
 

6  
Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của cầy vòi 
hương mắc bệnh do Canine Distemper Virus 

(CDV) gây ra và thử nghiệm điều trị Nguyễn Kiều Ngọc TS. Đàm Văn Phải  

7  

“Nghiên cứu tính sinh miễn dịch của vịt được tiêm 

vacxin Tembusu nhược độc chủng TMUV – 
HV100” Nguyễn Thị Ngọc PGS.TS Bùi Trần Anh Đào  

8  Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Care và bệnh 

viêm ruột truyền nhiễm do virus Parvo type 2 gây Lê Thị Nụ PGS.TS Bùi Trần Anh Đào  



ra ở chó bằng kháng thể đặc hiệu Hanvet K.T.Dog 

tại Bệnh viện thú cảnh Hanvet 

9  

Đánh giá khả năng miễn dịch của vắc xin Porcine 

Epidemic Diarrhea (PED) trong điều kiện chăn 

nuôi thực tế tại trang trại Ngọc Linh, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên Lê Văn Quyền 

TS. Hoàng Minh Sơn 

 

10  

Thực trạng và thử nghiệm điều trị bệnh viêm ruột 

tiêu chảy trên  chó đến khám và điều trị tại bệnh 

viện thú cảnh Hanvet Nhâm Thúy Quỳnh GS. TS. Nguyễn Văn Thanh  

11  
Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của vacxin 

IB-4/91 Hanvet trên gà Ai Cập 
Thái Thị Quỳnh TS. Phạm Thị Lan Hương  

12  

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của chủng vi 

khuẩn Clostridium perfringens type C (HAN-
CL2019) phục vụ sản xuất vắc xin phòng bệnh  

Nguyễn Thị Huyền 
Trang 

TS. Trương Hà Thái 
 

13  

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm giun tròn, thành phần loài 

giun đũa ký sinh đường tiêu hóa ở chó mèo nuôi 
tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và biện pháp 

phòng trị Trần Thị Trinh TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến  

14  

Xây dựng mô hình hồi quy phân tích yếu tố nguy 

cơ làm phát sinh và lây lan Dịch tả lợn châu Phi 
tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam Lê Anh Tuyến 

TS. Mai Thị Ngân 
 

15  

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của chủng vi 

khuẩn Riemerella anatipestifer (HAN-RA2020) 
phục vụ sản xuất vắc xin phòng bệnh 

Nguyễn Thị Thu 
Vân 

TS. Mai Thị Ngân 
 

16  

Ứng dụng phương pháp Polymerase chain reaction 

trong nghiên cứu bệnh giả dại (Aujeszky's disease) 

và khô 18thai (Porcine Parvovirus) ở lợn nuôi tại 
Hải Phòng Trần Văn Vương 

1.TS. Nguyễn Thị Hương 

Giang 

2.TS. Đặng Hữu Anh 
 

17  
Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

sinh sản ở bò lai Zebu tại Nghĩa Đàn, Nghệ An 
Ngô Anh Đức 

PGS. TS. Sử Thanh Long 
 

18  
Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung sau 
sinh đến hiệu quả chăn nuôi bò sữa tại trang trại 

TH Nghĩa Đàn, Nghệ An Lê Văn Thiện 

TS. Đỗ Thị Kim Lành 

PGS.TS. Sử Thanh Long 
 



19  
Doãn Phương Anh 

TS. Nguyễn Hoài 
Nam 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh 

hưởng tới hàm lượng đường 
huyết ở chó  

20  

Lê Thành Duy TS. Đặng Hữu Anh 

Đánh giá hiệu lực của một số 

vắc xin phòng bệnh cúm gia 

cầm với chủng virus độc lực 
cao A/H5N8 

(A/Ck/VN/HoaBinh/YenThu

y/21AD192/2021)  

21  

Nguyễn Hữu Đại 

TS. Trần Thị Đức 

Tám 

Khảo sát một số chỉ tiêu của 
vắc xin nhược độc đông khô 

phòng bệnh dịch tả vịt  

22  

Nguyễn Khánh Hòa 

1. TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hà     

2.PGS.TS. Nguyễn 

Văn Thanh  

Khảo sát tác dụng kháng 
khuẩn, hàm lượng polyphenol 

và hoạt tính chống oxi hóa 

của một số loại thảo dược 

Việt Nam  

23  

Nguyễn Quốc Huy 

TS. Trần Thị Đức 

Tám 

Đánh giá hiệu quả điều trị 

bệnh hô hấp cấp tính do vi 

khuẩn Ornithobacterium 
rhinotracheale (ORT) bằng 

một số loại kháng sinh trên 

đàn gà thả vườn tại huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang   

24  

Dương Thị Huyền 

1. TS. Đàm Văn 

Phải                    2. 

PGS.TS. Bùi Trần 
Anh Đào 

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý 

ở mèo mắc bệnh sỏi tiết niệu 

và đánh giá hiệu quả của một 
số phương pháp điều trị  

25  

Phan Thanh Hương 
PGS.TS. Lê Văn 
Phan 

Một số đặc điểm sinh học 

phân tử của virus gây bệnh 

viêm da nổi cục ở bò tại miền 
Bắc Việt Nam  

26  

Lê Thị Luyên 

1. TS. Trương 

Quang Lâm             

2. GS. TS. Nguyễn 
Thị Lan 

Nghiên cứu độc lực của 

chủng virus Dịch tả lợn châu 

Phi VNUA-LAV-ASF-L02 
trên lợn thí nghiệm  



27  
Đào Thanh Tâm 

TS. Nguyễn Vũ 
Sơn 

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý 

khổi u ở chó tại Hà Nội và đề 
xuất biện pháp can thiệp  

28  

Phạm Thị Thu Thảo 
PGS. TS. Phạm 
Ngọc Thạch 

Nghiên cứu một số chỉ tiêu 

huyết học ở lợn Táp Ná Cao 

Bằng được nuôi tại huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.  

29  

Trần Đại Thắng 

PGS.TS. Trịnh 

Đình Thâu 

Tình hình sử dụng kháng sinh 

trong chăn nuôi gia cầm, 

đánh giá sự kháng kháng sinh 
của vi khuẩn E.coli và 

Samonella spp tại các nông 

hộ chăn nuôi thuộc hai huyện 
Phú Xuyên và Mỹ Đức, thành 

phố Hà Nội  

30  

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

1. PGS. TS. Huỳnh 
Thị Mỹ Lệ     2. TS. 

Trần Thị Hương 

Giang 

Nghiên cứu đặc điểm sinh 

học phân tử của một số chủng 
virus Newcastle lưu hành ở 

gà nuôi tại miền Bắc Việt 

Nam  

31  

Mai Thanh Tình 

1. PGS.TS. Phạm 

Hồng Ngân        2. 
TS. Hoàng Minh 

Đức 

Phân lập và xác định tính 

kháng kháng sinh của vi 

khuẩn Staphylococcus aureus 

từ thịt gà và thịt lợn bày bán 
tại một số chợ trên địa bàn 

huyện Gia Lâm – Hà Nội  

32  

Lê Thị Trinh 

TS. Nguyễn Văn 

Giáp 

Nghiên cứu một số đặc điểm 
dịch tễ học phân tử của virus 

cúm A/H9N2 lưu hành tại 

Việt Nam giai đoạn 2019- 

2021  

33  

Lê Thị Vân 

1, PGS.TS. Bùi 

Trần Anh Đào       

2. TS. Trịnh Quang 
Đại 

Chế tạo và thử nghiệm vắc 

xin tứ giá phòng bệnh 

Newcastle, bệnh viêm phế 
quản truyền nhiễm, bệnh  



Gumboro và bệnh sổ mũi 

truyền nhiễm trên gà 

34  

Maihang Mondalat 

TS. Đỗ Thị Kim 

Lành 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ 

lệ mắc bệnh kí sinh trùng 

đường máu ở chó do 
Ehrlichia Canis và 

Anaplasma và đặc điểm sinh 

lý, sinh hóa máu của chó mắc 

bệnh  

35  

Nguyễn Hồng Lĩnh 

TS. Hoàng Minh 

Đức 

Phân lập và định type vi 

khuẩn Clostridium 

perfringens từ thịt gà và thịt 
lợn bày bán tại các chợ trên 

địa bàn huyện Gia Lâm-Hà 

Nội  

36  

Nguyễn Văn Trung 

PGS.TS. Lại Thị 

Lan Hương 

Đánh giá thực trang ô nhiễm 
vi sinh vật ở mẫu thịt lợn tươi 

lấy tại một số cơ sở giết mổ 

trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh  

37  

Hoàng Anh Tuấn 

TS. Dương Văn 

Nhiệm 

Nghiên cứu một số đặc điểm 

của bệnh thiếu canxi ở chó và 

phương pháp điều trị  

  

Chathor Yongxaithao PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Nam 

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý 

chủ yếu của lợn mắc dịch tả 

lợn châu Phi  

  

Nguyễn Thị Thanh Hương PGS.TS. Lại Thị 
Lan Hương 

Nghiên cứu đặc tính kháng 
nguyên của một số chủng 

Canine parvovirus gây bệnh 

viêm ruột tiêu chảy trên chó 
ph ân lập được ở phía Bắc 

Việt Nam  

  

Vũ Tuấn Dũng PGS.TS. Trịnh 

Đình Thâu 

Thực trạng hội chứng viêm 

vú, viêm tử cung, mất sữa 
(MMA). Nghiên cứu biểu 

hiện lâm sàng và phi lâm  



sàng trong hội chứng MMA 

của đàn lợn nái nuôi tại các 
trang trại tỉnh Thái Bình 

  

Phạm Thu Hồng TS. Trần Thị 

ĐứcTám 

Phân lập và xác định một số 

đặc tính sinh học của vi 

khuẩn Haemophilusparasuis 
từ lợn nuôi ở một số địa 

phương miền Bắc  

  

Trần Thị Minh Châu TS. Bùi Khánh 

Linh 

Nghiên cứu một số đặc điểm 

dịch tễ bệnh Lê dạng trùng 
(Babesia spp.) trên chó tại 

một số phòng khám tại Hà 

Nội và đề xuất biện pháp 
phòng trị  

  

Nikhom Souvannalad PGS.TS. Phạm 

Ngọc Thạch 

Một số đặc điểm bệnh lý của 

ngựa bạch mắc bệnh tiên mao 

trùng do Trypanosoma spp. 
gây ra và biện pháp điều trị  

  

Phùng Quang Thản TS. Nguyễn Hoài 

Nam 

Bước đầu đánh giá khả năng 

thích nghi, sinh trưởng, sinh 
sản của giống bò Senepol 

trong điều kiện chăn nuôi tại 

Việt Nam  

  

Hoàng Minh Sang PGS. TS. Phạm 
Hồng Ngân 

Xác định tỷ lệ nhiễm và hiện 
trạng kháng kháng sinh của vi 

khuẩn Salmonella spp, 

Escherichia coli phân lập từ 
thịt lợn tại huyện Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên"  

  

Malybounsavai TS. Nguyễn Thị 

Trang 

Xác định tỷ lệ nhiễm và hiện 

trạng kháng kháng sinh của vi 
khuẩn Salmonella spp, 

Escherichia coli phân lập từ 

thịt lợn tại huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên"  



  

Trịnh Thị Bích Ngọc PGS.TS. Lê Văn 

Phan 

Nghiên cứu sản xuất kháng 

thể đơn dòng đặc hiệu với 
virus Dịch tả lợn châu Phi"  

  

Vũ Xuân Đăng  PGS.TS. Lê Văn 

Phan 

Phát triển kỹ thuật realtime 

PCR để phát hiện virus gây 

bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại 
Việt Nam"  

  

Bouathong Chanthaphasouk TS. Chu Thị Thanh 

Hương 

Tình hình ô nhiễm một số vi 

khuẩn hiếu khí trên thịt xay 

bày bán tại các cửa hàng tiện 
lợi ở thành phố Hà Nội"  

  

Đinh Thị Lan Hương TS. Nguyễn Văn 

Giáp 

Nghiên cứu giải mã hệ gen 

Parvovirus gây bệnh ở chó tại 
một số tỉnh miền Bắc Việt 

Nam"  

  
  

 

 

  
  

 

 

 

* KHOA THỦY SẢN 

TT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

I Đại học   
 

1  
Thử nghiệm ương cá chép (cyprinus carpio) từ giống cấp i lên 
giống cấp ii bằng công nghệ biofloc.  

Lường Văn Thanh Trần Ánh Tuyết 

 

2  
Nghiên cứu dịch tễ bệnh đốm trắng nội tạng do sán lá ký sinh 

trên cá nheo Mỹ nuôi lồng 

Nguyễn Bách Tiến Kim Văn Vạn 

 

3  Bệnh đốm trắng nôị taṇg do sán lá ký sinh ở cá nheo my ̃

(Ictalurus punctatus) nuôi lồng và biện pháp phòng tri ̣  

Kim Minh Anh Trương Đình Hoài 

 



4  

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN 
TRẮNG TRONG AO NUÔI TẠI NAM ĐỊNH VÀ HÀ TĨNH 

Nguyễn Mạnh An Lê Thị Hoàng Hằng   

5  
Đánh giá hiện trạng môi trường nước một số vùng nuôi ngao tại 

Tiền Hải (Thái Bình) và Hậu Lộc (Thanh Hóa) 
Đặng Phương Nam Lê Thị Hoàng Hằng   

6  
"NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỨC 
ĂN ĐẾN VÒNG ĐỜI CỦA LUÂN TRÙNG NƯỚC NGỌT 

Brachionus angularis" 

Nguyễn Hoàng Anh Phạm Thị Lam Hồng   

7  
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xi phông và độ dày tầng ngao 

đến khả năng làm sạch cát của ngao ( meretrix lyrata) 
Phạm Văn Chiến Trần Ánh Tuyết   

8  
Thử nghiệm mật độ và thức ăn trong ương cá chép (Cyprinus 

carpio) bằng công nghệ Biofloc 
Nguyễn Thị Diễn 

Nguyễn Thị Dung  

Kim Văn Vạn 
 

9  

So sánh hiệu quả kinh tế và các yếu tố môi trường giữa ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng và ao nuôi thâm canh tôm sú tại Hoằng Yến - 
Hoằng Hóa - Thanh Hóa 

Lê Bá Tiến Duẩn Nguyễn Ngọc Tuấn   

10  

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên khả năng sinh trưởng và gây bệnh 

của Vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá rô phi (Oreochromis 

sp.) 

Nguyễn Quang 

Dũng 

Đoàn Thị Nhinh 

Trương Đình Hoài 
 

11  
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC NUÔI CÁ DIẾC 

(Carassius gibelio Bloch, 1782) 
Lê Phương Duy Đoàn Thanh Loan   

12  
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC NUÔI CÁ TRÊ VÀNG 
(Clarias macrocephalus) 

Trần Văn Đại Đoàn Thanh Loan   

13  

Nghiên cứu phân lập, đặc tính sinh học và đánh giá tình trạng 

kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh trên cá Điêu hồng 

(Oreochromis sp.) nuôi lồng 

Lê Doãn Phi Đen Trương Đình Hoài   

14  
Ảnh hưởng của thức ăn cho nuôi cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) 

lồng bè tại Thái Bình 
Nguyễn Xuân Hải Kim Văn Vạn   

15  
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC TÔM CÀNG NƯỚC 

NGỌT Macrobrachium nipponense 
Lã Thu Hiền Đoàn Thanh Loan   

16  
THỬ NGHIỆM ẤP TRỨNG NGHỈ ARTERMIA 

(A.Parthenogenetica) TRÊN CÁC MÔI TRƯỜNG ĐĨA THẠCH 
Trần Tiến Hiển Trần Ánh Tuyết   

17  
Nghiên cứu vòng đời và ảnh hưởng của thức ăn đến sức sinh sản 

của Copepoda nước ngọt Allodiaptomus specillodactylus 
Bùi Thị Hoa Phạm Thị Lam Hồng   

18  
XÁC ĐỊNH KIỂU HUYẾT THANH (SEROTYPE) VÀ KHẢ 

NĂNG GÂY BỆNH TƯƠNG ỨNG CỦA VI KHUẨN 
Trịnh Thanh Huyền 

Đoàn Thị Nhinh  

Trương Đình Hoài 
 



Streptococcus agalactiae GÂY BỆNH TRÊN CÁ RÔ PHI Ở MỘT 

SỐ TỈNH MIỀN BẮC 

19  
Ảnh hưởng của nồng độ Azaperone, kích thước cá và nhiệt độ 
khi gây mê cá rô phi (Oreochromis niloticus) 

Vũ Văn Khương Kim Văn Vạn   

20  
ẢNH HƯỞNG CỦA AXIT BUTYRIC LÊN SINH TRƯỞNG 

VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH TRÊN CÁ RÔ PHI GIỐNG 
Hoàng Trung Kiên Trương Đình Hoài   

21  
ẢNH HƯỞNG CỦA NANO BẠC ĐẾN TỶ LỆ NỞ VÀ TỶ LỆ 
DỊ HÌNH CỦA TRỨNG NGHỈ Artermia parthenogentica THU 

TỪ BIỂN ARAL, UZBEKISTAN 

Trần Văn Lập Lê Việt Dũng   

22  
ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS VÀ B. PUMILUS 
LÊN TỈ LỆ NỞ CỦA TRỨNG NGHỈ ARTEMIA 

PARTHENOGENTICA 

Nguyễn Thành Luân Lê Việt Dũng   

23  

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ TẢO CỦA CÔNG NGHỆ 

SIÊU ÂM (ULTRASONIC) TRONG AO NUÔI CÁ NƯỚC 
NGỌT 

Nguyễn Văn Ngọc Lê Thị Hoàng Hằng   

24  

Thử nghiệm ương cá rô phi (Oreochromis niloticus) giai đoạn 

hương lên giống bằng quy trình sản phẩm của công ty thuốc thủy 

sản Elanco 

Nguyễn Duy Quyết Phạm Thị Lam Hồng 

 

25  

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY ĐỘC VÀ LIỀU LƯỢNG VI 

KHUẨN GÂY CHẾT 50% CỦA VI KHUẨN AEROMONAS 

VERONII TRÊN CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) 

Trương Công Sơn Nguyễn Thị Mai   

26  

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TẠO VẮC-XIN VÔ HOẠT 

PHÒNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY RA 

TRÊN CÁ RÔ PHI 

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 

Đoàn Thị Nhinh  

Trương Đình Hoài 
 

27  
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ INULIN ĐẾN 
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG 

KHÁNG BỆNH CỦA CÁ TRẮM CỎ GIỐNG. 

Lê Viết Quang Anh Trịnh Đình Khuyến   

28  
Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng thức ăn và tần suất cho ăn tới 

khả năng làm sạch cát của ngao Meretrix Lyrata 
Bùi Quang Đạt Trần Ánh Tuyết   

29  

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CỦA CÁC LOẠI ÁNH 

SÁNG KHÁC NHAU LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CỦA 3 LOÀI TẢO CHAETOCEROS MUELLERI, 
NANNOCHLOROPSIS OCULATA, PHAEODACTIYLUM 

TRICORNUTUM 

Đoàn Quang Hiển Lê Việt Dũng   

30  
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG 

PEPTIDOGLYCAN VÀO TRONG THỨC ĂN LÊN NĂNG 
Võ Hải Nam Trần Thị Nắng Thu   



SUẤT CỦA RÔ PHI VẰN  

OREOCHROMIS NILOTICUS 

31  
THỬ NGHIỆM IVERMECTIN TRONG ĐIỀU TRỊ KÍ SINH 
TRÙNG TRÊN CÁ NHEO MỸ (Ictalurus punctatus) BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP TIÊM 

Đào Trung Nghĩa 
Nguyễn Công Thiết  

Kim Văn Vạn 
 

32  

Theo dõi và đánh giá các yếu tố môi trường, tốc độ tăng trưởng, 
tỷ lệ sống của các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng 

Phùng Văn Nghĩa Nguyễn Công Thiết   

33  
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI TẢO ĐẾN SINH TRƯỞNG 
CỦA ẤU TRÙNG RƯƠI (Tylorrhynchus heterochaetus) 

Nguyễn Đại Phúc 
Nguyễn Thị Dung  
Lê Việt Dũng 

 

34  

ẢNH HƯỞNG CỦA PEPTIDOGLYCAN  

BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH 

DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GÂY RA  
Ở CÁ RÔ PHI VẰN (OREOCHROMIS NILOTICUS) 

Hoàng Viết Anh 

Quân 
Trần Thị Nắng Thu   

35  

ảnh hưởng của thức ăn bổ sung axit Docosahexaenoic (DHA) đến 

tăng trưởng, sử dụng thức ăn và các chỉ tiêu miễn dịch ở cá chép 
(Cyprinus carpio) 

Nguyễn Văn Tĩnh Nguyễn Thị Mai   

36  

THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA 3 LOẠI 

THỨC ĂN NUÔI CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngodon idellus) 

THƯƠNG PHẨM 

Phạm Xuân Trường Nguyễn Ngọc Tuấn   

37  

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ β-GLUCAN 

ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ 

NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA CÁ TRẮM CỎ 

Nguyễn Minh Tuấn Trịnh Đình Khuyến   

II Thạc sĩ     

1  
Đánh giá đa dạng thành phần loài và nguồn lợi hải sản tầng đáy ở 

vùng biển ven bờ Quảng Ngãi 
Trần Nhật Anh 

1. TS. Nguyễn Khắc 

Bát  

2. TS. Nguyễn Ngọc Tuấn  

2  

Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến tăng trưởng và khả năng 

kháng vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá Rohu 
(Labeo rohita) 

Trần Mạnh Cầm 
PGS.TS. Trần Thị Nắng 

Thu 
 

3  

Ảnh hưởng của beta - glucan tan kết hợp với hỗn hợp chế phẩm 

vi sinh có lợi trong ương nuôi và phòng bệnh do vi khuẩn 
Streptococcus agalactiae ở cá rô phi 

Nguyễn Văn Duy PGS.TS. Kim Văn Vạn  
 



4  

Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng, phát triển của rươi 

(Tylorrhynchus heterochaetus, Quatrefages, 1865) trong giai 
đoạn nuôi vỗ và ương ấu trùng 

Nguyễn Sỹ Đoàn TS. Nguyễn Ngọc Tuấn 
 

5  

Thử nghiệm một số chất dẫn dụ bổ sung trong thức ăn công  

nghiệp nuôi cá song chấm nâu (Epinephelus coioides, Hamilton, 

1822) trong lồng trên biển 

Đinh Xuân Giang 

1. PGS.TS. Kim Văn 

Vạn 

2. TS. Trần Thế Mưu  

6  
Nghiên cứu đa dạng di truyền và liên kết quần thể trên cá chình 

hoa (Anguilla marmorata) tại Bình Định - Việt Nam 
Lê Quang Huy 

1. TS. Nguyễn Anh Tuấn 

2. TS. Lê Việt Dũng  

7  

Khảo sát tình hình nuôi và dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên 

tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại huyện Hậu Lộc- 

tỉnh Thanh Hóa 

Trần Thị Minh 
1. TS. Trương Đình Hoài 

2. TS. Lê Việt Dũng  

8  
Ảnh hưởng của nhiệt độ ấp trứng đến tỷ lệ nở và loại thức ăn tới 

sinh trưởng của ốc nhồi (Pila polita) 
Phạm Ngọc Mỹ 

1. TS. Trịnh Đình Khuyến 

2. TS. Bùi Đắc Thuyết  

9  
Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào thức ăn đối với cá 

Rohu (Labeo rohita) 

Hoàng Thị Bích 

Ngọc 

PGS.TS Trần Thị Nắng 

Thu  

10  
Nghiên cứu thiết lập quy trình phát hiện vi rút DIV1 (Decapod 
iridescent virus 1) gây bệnh trên tôm bằng phương pháp sinh học 

phân tử 

Nguyễn Đăng Hồng 

Ngọc 

PGS.TS Trần Thị Nắng 

Thu 
 

11  

Ảnh hưởng của hóa chất tẩy vỏ lên thời gian và tỉ lệ nở của trứng 

nghỉ artemia (Artemia parthenogenetica) thu hoạch từ vùng biển 
Aral 

Phạm Văn Quyết 
1. TS. Đặng Toàn Vinh 

2. TS. Lê Việt Dũng  

12  
Hiện trạng và một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi tôm ở vùng ven 
biển Hải Phòng-Quảng Ninh 

Võ Trọng Thắng 
1. TS. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2. TS. Nguyễn Khắc Bát  

13  
Hiện trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus 
agalactiae gây bệnh trên cá rô phi nuôi tại Hà Nội và vùng phụ 

cận 

Nguyễn Văn Tiến TS. Trương Đình Hoài 

 

14  
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm HAN-STREP POND và 
HAN-STREP FEED trong nuôi cá rô phi 

Lê Kiều Trinh 
1. TS. Bùi Đắc Thuyết  

2. TS. Trịnh Đình Khuyến  

15  
Nguyên cứu bệnh do vi khuẩn Flavobacterium columnare gây ra 
trên cá rô phi nuôi tại một số tỉnh miền Bắc 

Trần Thị Trinh TS. Trương Đình Hoài 
 

16  
Nghiên cứu thay thế bột cá bằng bột nấm men trong sản xuất 

thức ăn cho cá rô phi Oreochromis niloticus 
Đỗ Thị Ngọc Anh 

PGS.TS. Trần Thị Nắng 

Thu  



17  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích miễn dịch lên 

sinh trưởng, tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh của cá trắm cỏ 
giống (Ctenopharyngodon idella) 

Dương Đức Duy TS. Trịnh Đình Khuyến 
 

18  
Thử nghiệm ương cá chép giống (Cyprinus carpio) bằng công 

nghệ biofloc 
Đỗ Đăng Khoa 

1. PGS.TS. Kim Văn 

Vạn 
2. PGS.TS. Thái Thanh 

Bình  

19  
Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh học của tôm thẻ chân trắng 

nhiễm vi bào tử trùng (Entercytozoo hepatopenaei) 
Nguyễn Quốc Minh 

1. TS. Trương Đình Hoài 

2. TS. Lê Việt Dũng  

20  

Ứng dụng công nghệ Biofloc nuôi cá mú Trân Châu 

(Epinephelus fuscoguttatus ♀ × Epinephelus lanceolatus ♂) 

năng suất cao 

Nguyễn Văn Nam TS. Đoàn Thanh Loan 

 

21  Hiện trạng và giải pháp phát triển nuôi cá lồng tỉnh Lai Châu Lê Thị Hương Nhàn TS. Nguyễn Ngọc Tuấn  

18.G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

1.  CHDCND Lào  01 Tiến sĩ Quản lý đất đai   - 

2.  Nhà nước 5 Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp  

3.  Nhà nước 
4 

Thạc sĩ 
Nuôi trồng Thuỷ sản  

4.  Nhà nước 
5 

Thạc sĩ 
Phát triển nông thôn  

5.  Nhà nước 
1 

Thạc sĩ 
Thú y  

6.  Nhà nước 
4 Đại học chính quy Bảo vệ thực vật  

7.  Nhà nước 
1 

Đại học chính quy 
Chăn nuôi  

8.  Nhà nước 
2 

Đại học chính quy 
Khoa học cây trồng  

9.  Nhà nước 
3 

Đại học chính quy 
Kinh doanh nông nghiệp  

10.  Nhà nước 
3 

Đại học chính quy 
Nông nghiệp  



11.  Nhà nước 

2 

Đại học chính quy Nông nghiệp công nghệ 

cao 
 

12.  Nhà nước 
4 

Đại học chính quy 
Phát triển nông thôn  

13.  Nhà nước 

1 

Đại học chính quy Quản lý và phát triển du 

lịch 
 

14.  Nhà nước 
4 

Đại học chính quy 
Quản trị kinh doanh  

15.  Nhà nước 
5 

Đại học chính quy 
Thú y  

16.   Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình 1 Đại học chính quy Kinh tế nông nghiệp   

17.  Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình  1  Đại học chính quy  Nông nghiệp   

18.  Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình  1 Đại học chính quy Quản lý đất đai  

 

 

18.H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức (2021-2022) 

STT Tên chủ đề hội thảo hội nghị 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

đại biểu 

1 
Ứng dụng phát triển xe điện trong sản xuất nông 

nghiệp 
08/01/2022 

Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
40 

2 Supply chain management of Milk industry 22/02/2022 
Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
100 

3 

Ứng dụng Công nghệ nhân giống nấm dịch thể trong 

nghiên cứu sản xuất và phát triển sản phẩm nấm Vân 

Chi 

26/03/2022 
Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
40 

4 
Workshop to find out the area of farm 

improvements 
31/03/2022 

Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
100 

5 
Workshop to develop a handbook/guideline on food 

safety for milk supply chain actors 
10/04/2022 

Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
100 



6 
Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về phát triển hợp tác 

xã nông nghiệp ở việt nam trong bối cảnh mới 
26/04/2022 Online tại các đầu cầu  50 

7 
Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường KH&CN 

gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
07/05/2022 

Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
50 

8 Giải pháp thông minh cho nông nghiệp bền vững 10/05/2022 
Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
100 

9 
Quản lý trang trại và Marketing sản phẩm an toàn thực 

phẩm cho nông dân chăn nuôi bò sữa 
30-31/5/2022 

Học viện nông 

nghiệp Việt Nam 
50 

10 

Chính sách, giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp trong hợp 

tác xã gắn với chương trình Ocop khu vực Duyên hải 

miền Trung 

03/04/2021 Nghệ An 40 

11 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ đất sản xuất nông 

nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn thực hiện tái 

cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

23/04/2021 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Đăk Nông 
50 

12 
Hội thảo khai thác và phát triển giống bưởi Thồ tại 

Phú Xuyên - Hà Nội 
27/04/2021 Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội 50 

13 
Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thuỷ 

sản 
Thg7-21 

Học viện Nông  

nghiệp Việt Nam 
40 

14 
Chia sẻ kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo khoa học 

quốc tế 
11/08/2021 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 40 

15 
Ticks and Tick-borne Diseases: A One Health 

Perspective 
26/08/2021 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 70 

16 
Ứng dụng KHCN nâng cao giá trị và phát triển bền 

vững cây dứa theo chuỗi liên kết tại Việt Nam 
11/09/2021 Học viện NNVN 40 

17 
Sustainable and Resilient Agriculture in Asia and the 

Pacific 
13/09/2021 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

& Viện Ngân hàng Phát triển 

Châu Á 

70 

18 
Phát triển sản xuất cây vải Việt Nam theo chuỗi liên 

kết 
05/10/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 40 



19 Phát triển cây mít theo chuỗi giá trị ở Việt Nam 30/10/2021 Học viện NNVN 50 

20 Phát  triển  cây mít theo chuỗi giá trị ở Việt Nam 30/10/2021 Học viện NNVN 50 

21 
Better performance with right fiber in sow & piglets 

feeding 
11/11/2021 Online 70 

22 

GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

NHẰM  

THÚC ĐẨY VIỆC NÂNGHẠNG SẢN PHẨM OCOP 

13/11/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 40 

23 
Hội thảo cơ chế chính sách huy động nguồn lực cho 

phát triển nông nghiệp nông thôn 
26/11/2021 Liên minh hợp tác xã Việt Nam 40 

24 
Chìa khóa cho năng suất và lợi nhuận tốt hơn – Giải 

pháp để vật nuôi khỏe mạnh 
26/11/2021 Online 50 

25 
Virus gây bệnh trên động vật: phương pháp phát hiện 

và chiến lược kiểm soát - hướng tới an toàn thực phẩm 
27/11/2021 online 40 

26 
Ứng dụng KHCN nâng cao giá trị và phát triển bền 

vững cây sầu riêng theo chuỗi liên kết tại Việt Nam 
27/11/2021 Trên nền tảng Zoom 50 

27 
Hội thảo quốc gia về lao động trẻ em trong nông 

nghiệp 
28/11/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 50 

28 
Dairy farm management and marketing: Experience in 

the world and lessons for Vietnam 
30/11/2021 VNUA 70 

29 

Chủ quyền lương thực và hộ nông dân người dân tộc 

thiểu số tại Việt Nam: Khái niệm, chính sách và thực 

tiễn 

30-Nov-21 Hà Nội 40 

30 
Ứng dụng Công nghệ sinh học nano và công nghệ gen 

trong Nông nghiệp và Y dược 
04/12/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 50 

31 Thực trạng sản xuất và cơ giới hoá trong sẳn xuất sắn 04/12/2021 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 40 

32 
Phát triển bền vững chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nhãn 
04/12/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 40 



33 
Hội thảo khoa học phát triển bền vững chuỗi liên kết 

sản xuất và tiêu thụ nhãn 
04/12/2021 Hà Nội 40 

34 
Hội thảo "Ứng dụng Công nghệ sinh học nano và công 

nghệ gen trong Nông nghiệp và Y dược" 
04/12/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 50 

35 

GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG NGUỒN 

GEN NGÔ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI 

TRONG PHÁT TRIỂN GIỐNG NGÔ THỰC PHẨM 

VÀ THỨC ĂN XANH 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

04/12/2021 Online 40 

36 
International workshop on the Nutrition and 

Immunology in aquatic animals (NIA) 
9/12/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 100 

37 Thực phẩm: công nghệ xanh và phát triển bền vững  11/12/2021 
Học viện Nông  

nghiệp Việt Nam 
70 

38 
Hội thảo phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững 

trong bối cảnh kinh tế số  
11/12/2021   50 

39 
Hội thảo phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững 

trong bối cảnh kinh tế số 
11/12/2021 Học viện nông nghiệp Việt Nam 40 

40 Hội thảo dược liệu Châu Á 11-Dec-21 Hà Nội 70 

41 
Dược liệu châu á: Tiềm năng, thách thức và cơ hội 

phát triển 
11/12/2021 Học viện NNVN 70 

42 
Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững cây hồ 

tiêu tại Việt Nam 
18/12/2021 Học viện NNVN 50 

43 Một số vấn đề của Công nghệ thông tin và ứng dụng 18/12/2021 
Học viện Nông  

nghiệp Việt Nam 
40 

44 
Hội thảo "CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG 

NGHIỆP: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI"  " 
18/12/2021   100 

45 
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thách thức và 

cơ hội 
18/12/2021 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 70 

46 
Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế số: Quan 

điểm, cách tiếp cận và giải pháp 
20/12/2021 Hà Nội 70 



47 
Physiological and Ecological Management in Crop 

Production 
22/12/2021 Trên nền tảng Zoom 70 

48 Quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn 26/12/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 40 

49 Chọn lọc trong bảo tồn và phát triển giống vật nuôi 27/12/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 40 

50 
Phúc lợi động vật trong đào tạo ngành chăn nuôi thú y 

tại các trường Đại học ở Việt Nam 
28/12/2021 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 50 

51 
Nuôi trồng thuỷ sản và Ứng dụng các công nghệ mới 

để phát triển bền vững 
31/12/2021 MS Teams 40 

52 

Đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh tại các 

trường Đại  

học, Cao đẳng 

11/12/2021 Online tại các đầu cầu  50 

53 
Hội thảo tham vấn chính sách về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn 
22/2/2022 Online tại các đầu cầu  50 

54 

2nd International Conference on Education, 

Environment and Agriculture (ICEEA 2021) with the 

theme "Sustainable Food Systems and Livelihoods: 

Translating Discoveries into Solutions and 

Applications 

25-26/8/2021 Online 120 

55 
Chuyển giao công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ rau 

quả phục vụ xuất khẩu 

26-

28/11/2021 
Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 40 

56 
Đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh tại các 

trường Đại học, Cao đẳng 

7h-12h  

ngày 

11/12/2021 

Phòng họp 2,3 

Ứng dụng Zoom 
70 

57 
Hệ thống và Công nghệ nuôi Tôm trong nhà (ISPS) ở 

khu vực miền Bắc 

7h30-12h 

ngày 26 

tháng 06 năm 

2021 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 40 



58 
Hội thảo Bệnh mới nổi nguy hiểm trên cá Rô phi và 

biện pháp phòng trị 

8h-16h30'' 

ngày 

04/12/2021 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 40 

59 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

ngày 

29/6/2021 
Online trên zoom 50 

60 
Một số bệnh ký sinh trùng truyền từ thú cưng sang 

người 
Tháng 11 online trên nền tảng Zoom 40 

61 
Công nghệ và thiết bị tự động hoá trong sản xuất rau 

chất lượng cao theo hướng công nghiệp phục vụ đô thị 
thg 12-21 

Học viện Nông nghiệp  

Việt Nam 
40 

 

18.I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn (2021-2022) 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 
Đối tác trong nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

1 
Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế 
tạo dây chuyền thiết bị sơ chế bảo 

quản cà rốt quy mô công nghiệp 

PGS.TS. Lê Minh Lư 

- Viện Nghiên cứu Rau quả 

- Công ty TNHH máy nông nghiệp 

và khuyến nông Hà Nội 
- Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại H&B 

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
Đức Chính 

9.2021-

8.2024 
7700 Đang thực hiện 

2 

Nghiên cứu quy trình canh tác và hệ 

thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ 

sản xuất cà rốt phù hợp với điều 
kiện Việt Nam 

TS. Nguyễn Xuân Thiết 

- Viện Nghiên cứu Rau quả 

- Công ty TNHH máy nông nghiệp 

và khuyến nông Hà Nội 
- Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại H&B 

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Đức Chính  

9.2021-

8.2024 
8800 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhược 

độc phòng bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi tại Việt Nam 

TS. Trương Quang Lâm 
Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung 
ương 5  

12.2019-
6.2022 

19900 Đang thực hiện 

 
Nghiên cứu lâm sàng, bệnh tích và 
dịch tễ học mô tả bệnh Dịch tả lợn 

châu Phi tại Việt Nam 

PGS.TS. Lại Thị Lan Hương   2019-2021 2830 
Bản Atlas về triệu 

chứng lâm sàng và 



bệnh tích đại thể, vi thể 

của bệnh Dịch tả lợn 

châu Phi ở các thể tại 

Việt Nam 

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

của công nghiệp 4.0 vào quản lý sản 

xuất sản phẩm mật ong phục vụ 
xuất khẩu và tiêu dùng trong nước 

PGS.TS.Phạm Hồng Thái 

Viện công nghệ Thông tin và Truyền 

thông CDIT 

Công ty Cổ phần Ong Mật Ban Mê 
Thuột  

2021-2023 6415 Đang thực hiện 

 

Khai thác nguồn gen xạ khuẩn 

(Streptomyces sp. Vnua24, Vnua74 

và Vnua 116) để sản xuất chế phẩm 
sinh học kiểm soát bệnh Panama hại 

chuối 

PGS.TS. Nguyễn Văn Giang 
 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam (VAAS) 
2021-2024 5300 Đang thực hiện 

 

Khai thác và phát triển nguồn gen 

cam Thanh Lân tại huyện đảo Cô 
Tô, tỉnh Quảng Ninh 

TS. Hoàng Đăng Dũng 
Phòng Tài nguyên - Môi trường và 

Nông nghiệp huyện Cô Tô  
2017-2020 3100 Đã Nghiệm thu 

 

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm có tác 

dụng ức chế (in-vivo) sự nhân lên 

của vi rút Dịch tả lợn châu Phi 

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào 
Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại 
học PHENIKAA  

2019-2021 6500 
Được tạm dừng thực 
hiện 

 

Nghiên cứu khai thác và phát triển 3 

giống lúa nếp cẩm (Blau cẩm, Khẩu 

lếch và Khẩu cảng) cho vùng Tây 

Bắc 

GS.TS. Phan Hữu Tôn 
Công ty Cổ phần Hạt giống vàng 

Thái bình  
2019-2023 4140 Đang thực hiện 

 
Nghiên cứu cải tạo bò Vàng Việt 
Nam theo hướng chuyên thịt bằng 

công nghệ chỉnh sửa gen 

TS. Đỗ Thị Kim Lành 

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng 

cò Ba Vì   

Trung tâm giống gia súc lớn Trung 

Ương   
Công ty cổ phần đầu tư và  phát triển 

bò H’Mong Việt Nam  

2020-2025 11900 Đang thực hiện 

 

Khai thác và phát triển nguồn gen 

một số chủng virus gây bệnh 
(Porcine parvo virus - PPV, porcine 

pseudorabies virus - PPR, goatpox 

virus - GTPV) phục vụ chẩn đoán 
và sản xuất vắc xin phòng bệnh 

TS. Lê Huỳnh Thanh Phương   2020-2023 5400 Đang thực hiện 



 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi 

tôm trong nhà (ISPS) theo công 

nghệ Nhật Bản ở khu vực Miền Bắc 
góp phần phục vụ xây dựng nông 

thôn mới bền vững 

TS. Lê Việt Dũng Công ty TNHH Lê Huynh  2020-2020 3100 

Hệ thống nuôi tôm trong 

nhà (ISPS) theo công 

nghệ Nhật Bản ở khu 

vực Miền Bắc 

 

Phát triển mô hình làng nông thuận 

thiên thích ứng với biến đổi khí hậu 
gắn với phát triển mỗi xã một sản 

phẩm và góp phần xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 

TS. Bùi Lê Vinh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Yên Bái  
2020-2020 2600 

Mô hình làng nông thuận 

thiên thích ứng với biến 

đổi khí hậu gắn với phát 
triển 

 

Nghiên cứu sự tương tác của một số 

nhân tố phiên mã là cơ chất của 

MAP kinase với các protein và gen 

khác trong việc đáp ứng với các yếu 
tố môi trường bất lợi ở cây 

Arabidopsis 

Nguyễn Xuân Cảnh   2017-2020 1179 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu cơ chế chín đột biến và 

ứng dụng để kéo dài thời hạn tồn trữ 
quả bơ sau thu hoạch 

Trần Thị Lan Hương (CNTP)   2018-2021 2488 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu tính chịu nhiệt và điều 

khiển quá trình chín đột biến của 

quả ở mức độ phân tử 

Trần Thị Định   2018-2021 1894 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý 

nhiệt đến hàm lượng các peptit beta 

casomorphin trong sữa bò A1A1 và 

A2A2 và trong dịch tiêu hóa sữa in 
vitro 

Nguyễn Đức Doan   2018-2021 910 

03 bài báo trong danh 

mục ISI; 01 bài báo 

trong nước 

 

Nghiên cứu các thảo dược có tác 

dụng kích thích miễn dịch và phòng 

trị bệnh dùng trong chăn nuôi 

Nguyễn Thị Thanh Hà ( TY)   2019-2022 1712 

Đang thực hiện 

- 01 sản phẩm được chấp 

nhận đơn đăng ký giải 
pháp hữu ích 

 

Phát triển mô hình tác tố để mô 

phỏng sự phân bố không gian của 

chất thải chăn nuôi lợn 

Ngô Thế Ân   2019-2021 646 

Đã Nghiệm thu 

 

01 bài báo trong ISI  

 
Nghiên cứu khả năng xử lý nước 

thải sinh hoạt thu hồi điện năng và  
Võ Hữu Công   2019-2021   Đang thực hiện 



khí sinh học bằng pin nhiên liệu vi 

sinh (microbial fuel cell)  

 

Nghiên cứu sự biến đổi của gene 
VP2 ảnh hưởng đến quá trình  

truyền lây, cơ chế sinh bệnh và độc 

lực của virus Canine Parvo type 2  

trên chó nuôi tại Việt Nam 

 TS. Bùi Thị Tố Nga   2019-2021   Đang thực hiện 

 

Liệu những "cú hích" có giúp cải 

thiện hành vị bảo vệ môi trường? 

Bằng chứng thực nghiệm từ việc 
cung cấp thông tin trong chương 

trình phân loại rác tại nguồn ở Việt 

Nam 

TS. Lê Thị Thanh Loan   2020-2022 870 Đang thực hiện 

 

Đánh giá ảnh hưởng của chính sách 
chi trả dịch vụ môi trường rừng đến 

hành vi bảo vệ và phát triển rừng 

của các hộ gia đình vùng Tây Bắc, 

Việt Nam 

TS. Nguyễn Minh Đức   2020-2022 862 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu quy trình công nghệ 

phân giải histamine trong nước 

mắm truyền thống bằng phương 

pháp cố định tế bào vi khuẩn 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh   2020-2023 2040 Đang thực hiện 

 

Cải thiện di truyền nhện nhỏ bắt 

mồi họ Phytoseiidae bản địa nhằm 

hỗ trợ quản lý tổng hợp nhện đỏ và 

bọ trĩ tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Đức Tùng   2021-2024 1048 Đang thực hiện 

 

Eating green or eating meat? Eating 

crickets or eating beef? Sustainable 

food consumption behavior in 

Vietnam and Switzerland 

PGS.TS.  Phạm Bảo Dương  Bern University of Applied Sciences 2021-2024 1450 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống 

quang sinh học photobioreactor để 

nuôi sinh khối tảo 

ThS. Phí Thị Cẩm Miện      2020-2021 450 

Hệ thống quang sinh học 

photobioreactor để nuôi 

sinh khối tảo 

 
Nghiên cứu chiết xuất sản phẩm 
Beta Glucan từ phụ phẩm men bia 

tại các nhà máy bia sử dụng enzyme 

Trịnh Thị Thu Thủy   2020-2021   
Quy trình chiết xuất sản 
phẩm Beta Glucan từ 

phụ phẩm men bia tại 



từ chủng vi khuẩn chịu nhiệt và chịu 

kiềm 

các nhà máy bia sử dụng 

enzyme từ chủng vi 

khuẩn chịu nhiệt và chịu 
kiềm 

 

Nghiên cứu đặc tính sinh học, mức 

độ kháng kháng sinh của vi khuẩn 

đường ruột (E. coli và Salmonella) 
trong thịt gà và thịt lợn; đề xuất biện 

pháp sinh học để hạn chế vi khuẩn 

kháng kháng sinh trong thịt 

TS. Hoàng Minh Đức   2021-2023 4800 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu tác nhân gây đốm trắng 

nội tạng cá Nheo mỹ nuôi lồng và 

biện pháp phòng trị 

TS. Trương Đình Hoài     2021-2022 500 Đang thực hiện 

 

Hoàn thiện quy trình và phát triển 
sản xuất giống lúa DCG66 giống 

ngô lai VNUA36 tại phía Bắc, 

Duyên hải Nam Trung bộ 

ThS Vũ Thị Bích Hạnh   2021-2022 2500 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu sử dụng các hoạt chất tự 
nhiên từ thực vật trong phòng trừ 

sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae 

L.) hại rau họ thập tự 

TS. Đặng Thị Thanh Tâm   2021-2022 490 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu sử dụng hoạt chất sinh 
từ xạ khuẩn trong phòng trừ nấm 

Fusarium oxysporum f.sp cubense 

(Foc) gây bệnh héo rũ Panama trên 

chuối. 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải   2021-2022 490 Đang thực hiện 

 

Đánh giá tác động của ruồi Lính đen 

(Hermetia illucens Linnaeus, 1758) 

đến môi trường và đa dạng sinh học 

TS. Nguyễn Thị Nhiên   2021-2022   Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu tách chiết bacteriocins 
và enzyme để thay thế kháng sinh 

và nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia 

súc, gia cầm 

PGS.TS. Phạm Kim Đăng   2021-2023 4600 Đang thực hiện 

 
Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu 
hữu cơ, phân bón hữu cơ nhằm nâng 

GS.TS Phạm Văn Cường   2017-2021 8500 Đã Nghiệm thu 



cao hiệu quả của sản xuất một số 

loại rau, quả ở các tỉnh phía Bắc 

 

Nghiên cứu tuyển chọn giống và 
biện pháp kỹ thuật quản lý tổng hợp 

một số cây dược liệu chủ lực (đinh 

lăng, chè dây, giảo cổ lam, đương 

quy, ba kích) cho vùng trồng chính 

PGS.TS Ninh Thị Phíp   2018-2022 5200 

- 05 giống cây dược liệu 
và 05 quy trình quản lý 

tổng hợp theo GACP-

WHO đối với 05 loại cây 

dược liệu chè dây, giảo 
cổ lam, đương quy Nhật 

Bản, đinh lăng, ba kích 

tím 

 

Nghiên cứu xác định tổ hợp phân 

bón chuyên dùng cho cam, bưởi, 

thanh long thời kỳ kinh doanh ở một 

số vùng trồng chính 

Cao Việt Hà  Viện Cây ăn quả Miền Nam 2019-2022 3800 Đang thực hiện 

 
Sản xuất thử giống ngô nếp lai 

VNUA69 tại các tỉnh phía Bắc 
Nguyễn Văn Hà   2019-2021 1400 

Giống ngô nếp lai 

VNUA69 tại các tỉnh 

phía Bắc 

 

Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải 
pháp thúc đẩy hơp̣ tác xã nông 

nghiêp̣ ứng duṇg công nghê ̣cao vào 

sản xuất, chế biến, tiêu thu ̣nông sản 

Nguyễn Thị Thu Phương   2019-2021 2500 Đang thực hiện 

 
Chọn tạo hai giống gà liên mnh có 
năng suất cao 

Nguyễn Hoàng Thịnh   2019-2022 3000 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu sự lưu hành của avian 

Metapneumovirus (aMPV) trong 

bệnh hô hấp phức hợp ở gà nuôi tại 
Miền Bắc 

Nguyễn Văn Giáp   2020-2021 495 Đã Nghiệm thu 

 

Nghiên cứu bệnh trên cá rô phi do 

vi khuẩn  Edwardsiella ictaluri và 

Aeromonas hydrophila gây ra 

Trương Đình Hoài   2020-2021 1700.85 Đã Nghiệm thu 

 

Nghiên cứu phát triển nguồn vật 
liệu phục vụ chọn tạo giống ngô trái 

cây giàu chất kháng ô xy hóa 

anthocyanin 

Phạm Quang Tuân   2020-2021 400 Đã Nghiệm thu 



 

Nghiên cứu tuyển chọn giống sacha 

inchi phù hợp cho các vùng sinh 

thái khác nhau 

Vũ Văn Quang   2020-2022 450 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp 

cẩm có năng suất cao và giàu 

anthocyanin tại các tỉnh phía Bắc 

Trần Văn Quang   2020-2024 4600 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu chiết xuất sản phẩm 
Beta Glucan từ phụ phẩm men bia 

tại các nhà máy bia sử dụng enzyme 

từ chủng vi khuẩn chịu nhiệt và chịu 
kiềm 

Trịnh Thị Thu Thủy   2020-2021 493 Đã Nghiệm thu 

 

Nghiên cứu khả năng kháng tự 

nhiên với bệnh dịch tả lợn châu Phi 

của một số cá thể sống sót trong ổ 
dịch 

Đỗ Đức Lực   2020-2023 4900 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu tạo mồi pheromone và 

đánh giá khả năng ứng dụng bẫy 

pheromone trong quản lý và phòng 
chống sâu keo mùa thu (Spodoptera 

frugiperda) gây hại trên cây ngô 

Trần Thị Thu Phương   2021-2022 500 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ 

thuật xác định nguyên nhân và thiệt 
hại kinh tế do tình trạng thủy sản 

chết hàng loạt nhằm giải quyết xung 

đột môi trường 

Lương Đức Anh   2021-2022 1504 Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu giải pháp cơ chế điều 

tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy 

hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất 

và phát triển cơ sở hạ tầng 

Trần Trọng Phương   2020-2022 1470 

Báo cáo giải pháp cơ chế 
điều tiết giá trị tăng thêm 

từ đất do quy hoạch, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất và phát triển cơ 
sở hạ tầng 

 

Nghiên cứu nhận thức và hành vi 

của nông dân miền núi phía Bắc đối 

với biến đổi khí hậu 

Trần Thị Thu Hương   2019-2021 822  Đang thực hiện 



 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đầu tư 

nước ngoài đến phát triển kinh tế 

của tỉnh Hưng Yên 

Nguyễn Văn Song   2019-2021   

 Báo cáo ảnh hưởng của 

đầu tư nước ngoài đến 

phát triển kinh tế của 
tỉnh Hưng Yên 

 

“Ứng dụng mô hình SWAT để đánh 

giá, dự báo và cảnh báo tình trạng 

xói mòn đất trên đất dốc canh tác 
vùng đồi núi tỉnh Gia Lai” 

Ngô Thanh Sơn   2020-2022    Đang thực hiện 

 
Nghiên cứu phát triển giống bưởi 

Thồ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội 
Đoàn Thu Thủy   2018-2021 1500 Giống bưởi Thồ  

 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp duy 

trì và nâng cao các tiêu chí đối với 
các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2013-2019 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

Nguyễn Tuấn Sơn   2019-2021 678 

Giải pháp duy trì và nâng 
cao các tiêu chí đối với 

các xã đạt chuẩn nông 

thôn mới giai đoạn 2013-
2019 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

 

Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy các 
hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất và tiêu 

thụ rau, quả ở thành phố Hà Nội 

Phạm Bảo Dương   2019-2021 750 

Giải pháp thúc đẩy các 

hợp tác xã nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao 

trong sản xuất và tiêu thụ 

rau, quả ở thành phố Hà 

Nội 

 

Tuyển chọn, nhân giống và nuôi 

trồng nấm Vân Chi (trametes 

versicolor (L.) Pilat) chất lượng cao 

tại Hà Nội"  

Nguyễn Thị Bích Thùy   2019-2021 1860 
Giống nấm Vân Chi 
(trametes versicolor (L.) 

Pilat) 

 

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ, chế 

tạo và ứng dụng vào sản xuất thử 

nghiệm máy sấy đa năng nông 

nghiệp dạng hạt năng suất 500 ÷ 
2000 kg/mẻ trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Tống Ngọc Tuấn   2019-2021 1,200 

Máy sấy đa năng nông 

nghiệp dạng hạt năng 

suất 500 ÷ 2000 kg/mẻ 

 

Nghiên cứu ứng dụng một số giải 

pháp kỹ thuật nâng cao năng suất 
sữa và thịt của đàn dê trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn Công Toản   2020-2022 1400  Đang thực hiện 



 

Ứng dụng tiến bộ khoa học xây 

dựng mô hình trồng, chế biến một 

số sản phẩm giàu omegaa từ cây 
sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) 

tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Bằng Tuyên   2020-2022 180  Đang thực hiện 

 

Đánh giá khả năng thích ứng, xây 

dựng mô hình trình diễn cây sacha 
inchi (Plukenetia Volubilis L.) tại 

tỉnh Thái Nguyên 

Vũ Thị Thu Hiền   2020-2022 628.80  Đang thực hiện 

 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản 
xuất phân bón hữu cơ vi sinh nhằm 

phòng trừ bệnh hại vùng rễ và nâng 

cao năng suất, chất lượng một số 

cây trồng thuộc họ cà tại Thái Bình 

Nguyễn Đức Huy   2020-2022 700  Đang thực hiện 

 

Xây dựng mô hình sản xuất giống 

ngô nếp tím giàu anthocyanin 

VNUA141 và giống ngô nếp trắng 

VNUA69 tại Hải Dương 

Phạm Quang Tuân   2020-2021 1142 

Giống ngô nếp tím giàu 

anthocyanin VNUA141 

và giống ngô nếp trắng 

VNUA69 

 

Nghiên cứu đề xuất một số giải 

pháp thúc đẩy thương mại hóa sản 
phẩm OCOP tỉnh Nam Định 

Nguyễn Thị Dương Nga   2020-2021 658 

Giải pháp thúc đẩy 

thương mại hóa sản 

phẩm OCOP tỉnh Nam 

Định 

 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây 

dựng mô hình sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ gắn liền với liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang 

Nguyễn Tuấn Sơn   2020-2022 696.481  Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu lai tạo và phát triển hoa 

Kim Châm (Hemerocallis sp.) tại 

Hưng Yên 

Đặng Thị Hường   2021-2023 1200  Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát 

triển sản xuất và tiêu thụ cây dược 

liệu gắn với liên kết theo chuỗi giá 

trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Anh Đức   2021-2023 870  Đang thực hiện 



 

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi 

sinh từ phế phụ phẩm sau thu hoạch 

nhãn, vải 

Trịnh Thị Thu Thủy   2021-2024 1900  Đang thực hiện 

 

Đánh giá thực trạng, đề xuất giải 

pháp phát triển vùng sản xuất dược 

liệu tập trung theo chuỗi giá trị tại 

tỉnh Hòa Bình 

Nguyễn Thị Minh Thu   2021-2022 480  Đang thực hiện 

 

Nghiên cứu tuyển chọn, sản xuất 

nấm đầu khỉ Hericium (Bull.; Fr.,) 

trên giá thể hữu cơ tổng hợp có giá 
trị cao tại tỉnh Hưng Yên 

Ngô Xuân Nghiễn   2021-2024 1350  Đang thực hiện 

 

T2021-01-01: Nghiên cứu ảnh 
hưởng của dung dịch dinh dưỡng 

hữu cơ đến rau muống trong hệ 

thống canh tác cá-rau (Aquaponics) 

TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa 

(Chủ nhiệm) 

KS. Đỗ Thị Thanh (thư ký) 
TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh 

SV. Phan Nhật Thành 

 
1/2021-

12/2021 
35 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-01-03: Thực trạng và giải 

pháp nâng cao định hướng nghề 

nghiệp của sinh viên khoa Nông học 

KS. Trần Thị Vân Anh (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Nguyễn Thị Nhâm (Thư 

ký) 

ThS. Ngô Thị Bích Hằng 

SV. Nguyễn Thị Vân Vân 
SV. Đỗ Thị Thanh Hòa 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-01-04: Xác định phương 

pháp tối ưu cho  nghiên cứu tương 

quan trên toàn hệ gen lúa liên quan 

đến khả năng chịu mặn của cây lúa 

ThS. Phan Thị Hồng Nhung 

(Chủ nhiệm) 

TS. Tăng Thị Hạnh  
TS. Nguyễn Văn Lộc (thư ký)  

SV. Đỗ Thành Long 

 
1/2021-

12/2021 
51 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-01-05: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của giá thể đến sinh trưởng 

phát triển của cây mẫu đơn đỏ 
(Ixora coccinea L.) và ứng dụng cây 

trồng chậu trong thiết kế công trình 

cảnh quan 

ThS. Phạm Thị Bích Phương 

(Chủ nhiệm) 
ThS.Đặng Thị Hường  (Thư 

ký) 

ThS. Nguyễn Thị Phượng 
SV. Lê Thị Mai Anh 

SV. Cù Ngọc Khánh Linh 

 
1/2021-
12/2021 

80.1 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 



 

T2021-01-06: Ảnh hưởng của 

Biochar đến sinh trưởng, sinh lý và 
năng suất Lạc (Arachis Hypogaea 

L.) trong điều kiện mặn 

ThS. Ngô Thị Bích Hằng (chủ 

nhiệm) 

TS. Vũ Ngọc Thắng (thư ký) 
Nguyễn Hoàng Dung 

(KHCTAK63) 

Trịnh Thị Hạnh 
(KHCTAK64) 

Nguyễn Viết Linh 

(KHCTAK64) 

 
1/2021-
12/2021 

30 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 02 -07: Đánh giá khả năng 
sinh trưởng và năng suất cho thịt 

của con lai giữa gà Tre và ISA 

Brown nuôi tại Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

ThS. Nguyễn Chí Thành (Chủ 
nhiệm) 

ThS. Vũ Thị Thúy Hằng (Thư 

ký) 
SV. Nguyễn Quang Đức 

(K64CNP) 

SV. Đỗ Văn Minh (K64CNP) 

SV. Cù Trung Đức (K64CNP) 

 
1/2021-
12/2021 

33.4 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 02 -08: Tối ưu phương 

pháp xác định các kim loại Cu, Zn, 

Fe trong thức ăn chăn nuôi trên hệ 

thống quang phổ hấp thụ nguyên tử 
ngọn lửa và đánh giá việc bổ sung 

các khoáng vi lượng Cu, Zn, Fe 

trong thức ăn chăn nuôi khu vực 
quanh Hà Nội 

ThS. Vũ Thị Ngân (Chủ 
nhiệm) 

ThS. Bùi Thị Bích (Thư ký) 

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung 

ThS. Vũ Việt Anh 
SV. Nguyễn Thị Trang 

(K62CNP) 

 
1/2021-
12/2021 

33.3 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 02 -09: Đánh giá một số 

đặc điểm sinh học, khả năng sinh 
trưởng và chất lượng thịt trên đàn 

gà Hắc Phong nuôi tại Khoa Chăn 

nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam 

ThS. Nguyễn Thị Châu Giang 

(Chủ nhiệm) 

TS. Nguyễn Thị Phương 
Giang (Thư ký) 

TS. Nguyễn Thị Vinh 

SV. Đinh Văn Trạng 
(K64CNP) 

SV. Lê Thanh Mạnh 

(K64CNP) 

SV. Ninh Thị Thu Trang 
(K64CNP) 

 
1/2021-

12/2021 
40 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



SV. Nguyễn Văn Đức 

(K64CNP) 

SV. Nguyễn Thị Thơm 
(K64CNP) 

 

T2021-03- 10: Ứng duṇg công nghê ̣
GIS và Phân tích không gian đa chỉ 

tiêu (SMCE) đánh giá thích hợp đất 

đai cho cây vải chín sớm Phương 
Nam taị Thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh. 

ThS. Đoàn Thanh Thủy (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Phaṃ Thi ̣ Ngoc̣ (Thư ký) 
ThS. Nguyêñ Khắc Viêṭ Ba 

Đồng Thi ̣ Phương 

(K63QLDDA) 
Bùi Hoàng Linh 

(K63QLDDA) 

Vũ Thi ̣ Thu Thủy 
(K63QLDDA) 

 
1/2021-

12/2021 
50 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-03- 11: Đánh giá công tác 

giải quyết khiếu nại khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 

(chủ nhiệm) 

TS. Phạm Phương Nam (thư 
ký) 

PGS.TS. Phan Thị Thanh 

Huyền 

Nguyễn Văn Thường (UBND 
tỉnh Bắc Ninh) 

Mai Ngọc Lâm (K60QLDDB) 

 
1/2021-
12/2021 

35 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-03- 12: Nghiên cứu khả năng 
hấp phụ và cung cấp dinh dưỡng 

của khoáng Diatomite phục vụ ứng 

dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

KS.Hà Văn Tú (chủ nhiệm) 

ThS.Nguyễn Thành Trung 
(thư ký) 

ThS.Nguyễn Thu Hà 

TS. Nguyễn Thị Hiển 
Nguyễn Thành An 

(K65DDCTA) 

Nguyễn Trọng Tiến 
(K65DDCTA) 

Nguyễn Quang Vinh 

(K65DDCTA) 

Vũ Thu Trà (K65DDCTA) 

 
1/2021-

12/2021 
39 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



 

T2021-03- 13: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp tăng các khoản thu tài 
chính từ đất đai trên địa bàn thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

TS.  Phạm Phương Nam (chủ 

nhiệm) 

PGS.TS.Phan Thị Thanh 
Huyền (thư ký) 

KS.Trần Việt Hoàng 

(K28QLDDE) 

 
1/2021-
12/2021 

40 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-03- 14: Nghiên cứu khả năng 

ứng dụng của đồ hình lưới GPS theo 

liên kết hình sao trong xây dựng 
lưới địa chính.  

TS. Phan Văn Khuê (chủ 
nhiệm) 

ThS. Nguyễn Khắc Năng (thư 

ký) 
Phan Văn Hòa 

(CH28QLDDB) 

 
1/2021-

12/2021 
35 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 
T2021-04-15: Nghiên cứu, xây 
dựng mô hình cánh tay Robot 3 bậc 

tự do sử dụng động cơ AC Servo 

 

ThS.Nguyễn Đức Dương(Chủ 
nhiệm) 

ThS.Mai Thị Thanh Thủy 

(Thư ký) 
TS.Nguyễn Thị Hiên  

ThS.Ngô Phương Thủy 

Nguyễn Văn 

Cường(K63CNCDTA) 
Trương Kim 

Nam(K63CNCDTA) 

 
1/2021-

12/2021 
40 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-04-16: Nghiên cứu ứng dụng 
PLC trong thiết kế mô hình điều 

khiển và giám sát một số thông số 

nước thải chăn nuôi 

 

ThS.Ngô Phương Thủy(Chủ 
nhiệm) 

ThS.Mai Thị Thanh Thủy(Thư 

ký) 
TS.Nguyễn Thị Hiên 

ThS.Nguyễn Đức Dương 

Nguyễn Công Đạt (K63TDH) 
Nguyễn Tiến Tú 

(K63CNCDB) 

Lương Quốc 

Kiên(K63CNCDTB) 

 
1/2021-

12/2021 
40 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



 

T2021-04-17: Thiết kế xây dựng mô 

hình điều khiển chiếu sáng thông 

qua smartphone trong nhà thông 
minh 

ThS. Đào Xuân Tiến (Chủ 

nhiệm) 

ThS.Nguyễn Thị Huyền 
Thanh (Thư ký) 

TS. Nguyễn Xuân Trường 

Nguyễn Đăng Vũ(K62HTD) 
Nguyễn Xuân 

Dương(K62HTD) 

Lương Quốc 
Cường(K62HTD) 

 
1/2021-

12/2021 
33 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-04-18: Thiết kế và chế tạo 

mô hình cung cấp thức ăn tự động 

và hệ thống giám sát môi trường 
trong khu chăn nuôi gà 

ThS. Nguyễn Văn Điều (Chủ 

nhiệm) 

ThS.Đặng Thị Thúy Huyền 
(Thư ký) 

Đào Troṇg Nguyên(K62TDH) 

Vũ Văn Tài(K62TDH) 

Lăng Minh Đăng(K63TDH) 

 
1/2021-

12/2021 
38 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-04-19: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của ánh sáng đèn Led đến 
năng suất của cây dưa chuột trong 

nhà lưới 

 

ThS.Nguyễn Thị Huyền 

Thanh (Chủ nhiệm) 

ThS.Phạm Thị Lan Hương 
(Thư ký) 

TS.Ngô Quang Ước 

Hoàng Văn Dương 
Nguyễn Xuân Dương 

(K62HTD) 

Nguyễn Trường Giang 
(K62HTD) 

 
1/2021-
12/2021 

40 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-04-20: Phân tích dao động 

kết cấu tấm làm bằng vật liệu tiên 
tiến trong môi trường chất lỏng 

TS. Dương Thành Huân (chủ 

nhiệm) 

ThS. Lương Thị Minh Châu 
(thư ký) 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên 

Trần Thị Xuân (CTK61) 
Phạm Thu Hằng (CTK61) 

 
1/2021-

12/2021 
50 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



 

T2021-05-21: Nâng cao năng lực 

phát triển du lịch cộng đồng cho 
người dân tại huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 

TS. Nguyễn Minh Đức (chủ 

nhiệm) 
ThS.Trần Nguyên Thành (thư 

ký) 

Nhữ Thị Thúy (KTNEK62) 
Phạm Văn Tú (KTNEK62) 

Đàm Tùng Dương 

(KTNEK62) 

 
1/2021-
12/2021 

20 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-05-22: Phát triển sản xuất 

cúc hoa tại Làng dược liệu Nghĩa 

Trai, xã Tân Quang, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
ThS. Đoàn Bích Hạnh (chủ 

nhiệm) 

ThS. Thái Thị Nhung (thư ký) 
ThS. Đồng Thanh Mai 

Lương Thị Vân Anh 

(KTTCAK64) 

Nguyễn Thùy Linh 
(KTNNAK64) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 
T2021-05-23: Phát triển du lịch sinh 
thái trên địa bàn huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

ThS. Phạm Thị Thanh Thúy 

(Chủ nhiệm) 

ThS.Đặng Xuân Phi (thư ký) 
ThS.Vũ Thị Tuyết Minh 

Đào Tố Nga (KTNNCLCK64) 

Nguyễn Thị Yến 
(KTNNCLCK64) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-05-24: Ứng dụng công nghệ 

cao trong sản xuất nông nghiệp: 

Trường hợp nghiên cứu tại các hợp 
tác xã ở Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Trần Nguyên Thành (chủ 

nhiệm) 

ThS.Đỗ Thị Nhài (thư ký) 
Nguyễn Thị Thu Phương 

Lừu Thị Yến (PTNTPK63) 

Khoàng Hương Quỳnh 
(PTNTPK63) 

 
1/2021-

12/2021 
45 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 
T2021-05-25: Ứng dụng công nghệ 
cao của các hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

(chủ nhiệm) 

ThS.Trần Mạnh Hải (thư ký) 
ThS.Nguyễn Thị Thu Phương 

 
1/2021-

12/2021 
45 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



Hoàng Việt An (PTNTK64) 

Hoàng Quang Tùng 

(PTNTK64) 

 

T2021-06-26: Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trong giao kết hợp 

đồng mẫu sử dụng dịch vụ ví điện 

tử (Nghiên cứu trường hợp hợp 
đồng mẫu của dịch vụ ví điện tử 

Momo, ZaloPay,  và Moca) 

 

ThS. Phạm Vân Anh (Chủ 

nhiệm)  

TS. Dương Đức Đại (Thư ký) 
TS. Vũ Văn Tuấn 

Bùi Văn Huy (K63XHH) 

Hà Phương Linh (K63XHH) 
Phạm Huệ Anh (Sinh viên lớp 

4226 - Đại học Luật Hà Nội) 

 
1/2021-

12/2021 
20 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-06-27: Thực trạng truyền 

nghề của các hộ gia đình làm gốm 
(Nghiên cứu trường hợp tại xã Bát 

Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội)  

ThS. Trịnh Thị Ngọc Anh 

(Chủ nhiệm) 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 

(Thư ký) 

ThS. Phạm Thị Thu Hà 
Lê Văn Đạt (K64XHH) 

Nguyễn Sỹ Sơn (K64XHH) 

Lê Thanh Tâm (K64XHH) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-06-28: Vai trò của sản xuất 
kinh doanh cây giống đối với hộ gia 

đình” (Nghiên cứu trường hợp tại 

Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà 

Nội) 

 
ThS. Trần Thanh Hương (Chủ 

nhiệm) 

Ths. Vũ Thị Thu Hà (Thư ký) 

TS. Nguyễn Thị Minh Khuê 
Nguyễn Ánh Ly (K62XHH) 

Lưu Hồng Kỳ (K62XHH) 

Tạ Thị Phương (K62XHH) 

 
1/2021-

12/2021 
24 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-07-29: Các yếu tố ảnh hưởng 
đến việc lựa chọn ngành học Đại 

học: Nghiên cứu sinh viên năm thứ 

nhất, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam 

ThS.Phạm Thị Hạnh (chủ 

nhiệm) 

ThS.Nguyễn Thị Hoài (thư 

ký) 
ThS.Phạm Thị Thanh Xuân 

ThS.Ngô Thị Thanh Tâm 

Vũ Thị Lê Dung (K64ENGC) 
Đinh Thảo Chi (K64ENGA) 

 
1/2021-
12/2021 

20 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 



 

T2021-07-30: Thực trạng việc học 

môn Biên dịch của sinh viên ngành 

Ngôn ngữ Anh – Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

ThS.Trần Thanh Phương (chủ 

nhiệm) 

ThS.Lê Thị Hồng Lam (thư 
ký) 

ThS.Trần Thu Trang 

Lê Thị Thanh Hằng 
(ENGCK63) 

Nguyễn Thị Kim Chi 

(ENGCK63) 
Trần Bích Ngọc (ENGCK63) 

 
1/2021-

12/2021 
20 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-07-31: Biện pháp hoàn thiện 

kỹ năng mềm cho sinh viên Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam tại các 

cơ sở thực tập nghề nghiệp 

ThS.Lê Thị Kim Thư (chủ 

nhiệm) 

ThS.Đỗ Ngọc Bích (thư ký) 
ThS.Nguyễn Công Ước 

Phạm Thị Lệ Diễm 

(ENGDK63) 

Nguyễn Thị Hoài Trang 
(ENGDK63) 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

(ENGDK63) 

 
1/2021-

12/2021 
20 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-07-32: Tìm hiểu những khó 
khăn trong dạy và học tiếng Anh 

chuyên ngành Công nghệ thông tin 

và truyền thông tại Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam và đề xuất giải 

pháp 

ThS.Nguyễn Thị Hường (chủ 
nhiệm) 

ThS.Phạm Hương Lan (thư 

ký) 
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Thu 

Đinh Thị Ngọc Ánh 

(ENGDK65) 
Lại Thị Thanh Trà 

(ENGDK65) 

 
1/2021-

12/2021 
20 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-08-33: Nghiên cứu bổ sung 
chất kháng vi sinh vật vào dung 

dịch tạo màng phức hợp pectin-

alginate để tăng cường hiệu quả bảo 

quản quả chanh dây. 

ThS.Nguyễn Thị Thu Nga 

(chủ nhiệm) 
TS.Hoàng Thị Minh Nguyệt 

(thư ký) 

ThS. Nguyễn Trọng Thăng 

Nguyễn Thị Thảo 
(CNTPCK62) 

 
1/2021-
12/2021 

30 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 



Nguyễn Thị Bích Huyền 

(CNTPDK63) 

Nguyễn Thị Bình 
(CNTPAK64) 

 

T2021-08-34: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số yếu tố công nghệ 

đến quá trình trích ly dầu hạt xoài  

ThS.Nguyễn Thị Quyên  

ThS.Nguyễn Thị Huyền (thư 

ký) 
TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan  

Vũ Thị Tuyết Nhung 

(CNSTHAK63) 
Bùi Văn Oai (CNTPAK63) 

Nghiêm Thanh Tùng 

(CNTPCK63) 

 
1/2021-
12/2021 

40 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-09- 35: Xác định sự có mặt 

của một số vi khuẩn ở gà mắc hội 

chứng sưng phù đầu 

ThS. Cao Thị Bích Phượng 
(Chủ nhiệm) 

TS. Nguyễn Văn Giáp (thư 

ký) 
ThS. Vũ Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Phượng 

(K63TYF) 

Nguyễn Quỳnh Anh 
(K63TYA) 

Dương Hồng Quảng  

(K62TYH) 

 
1/2021-
12/2021 

33.5 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-09- 36: Xác định một số đặc 

tính sinh học và tính kháng kháng 

sinh của vi khuẩn Listeria 
monocytogenes phân lập từ thịt gà 

ThS. Cam Thị Thu Hà (Chủ 
nhiệm) 

TS. Hoàng Minh Đức (thư ký) 

TS. Vũ Thị Thu Trà  
Chu Thị Huệ (K63TYG) 

Nguyễn Tiến Thành 

(K62TYA) 
Nguyễn Thị Bích Liên 

(K62TYD) 

 
1/2021-

12/2021 
60 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-09- 37: Chẩn đoán và xác 

định một số đặc tính sinh học phân 
tử của virus gây bệnh Leucosis ở gà 

ThS. Nguyễn Thị Hoa (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Hoàng Thị Phương (Thư 

 
1/2021-

12/2021 
40 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



nuôi tại một số tỉnh phía Bắc Việt 

Nam 

ký) 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan 

BSTY. Lê Thị Luyên 
Nguyễn Huyền Trang 

(K63TYA) 

Phùng Thị Lan Điệp 
(K62TYB) 

 

T2021-09- 38: Nghiên cứu sự lưu 

hành của  BRV (Bovine Rotavirus) 
gây tiêu chảy trên đàn bò tại  Nghệ 

An và vùng phụ cận 

ThS. Vũ Thị Ngọc (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Cao Thị Bích Phượng 
(Thư ký) 

Mai Thị Ngân 

Lê Thị Hồng Ngát (K63TYK) 
Nguyễn Thị Bích Ngọc 

(K63TYE) 

Lê Thị Kim Chi (K63TYE) 

 
1/2021-
12/2021 

50 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-09- 39: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của của chất lượng tinh lợn 

sau giải đông đến hiệu quả tạo phôi 

trong ống nghiệm 

TS. Đỗ Thị Kim Lành (Chủ 
nhiệm) 

TS. Nguyễn Hoài Nam (Thư 

ký) 

ThS. Nguyễn Đức Trường 
Nguyễn Ngọc Sơn (K61TYC) 

Nguyễn Mạnh Tiến 

(K61TYK) 
Nguyễn Huệ Linh (K61TYC) 

 
1/2021-

12/2021 
35 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-09- 40: Nghiên cứu tỷ lệ 

nhiễm vi khuẩn Mycoplasma 

hyorhinis ở lợn tại một số huyện ở 
tỉnh Hưng Yên bằng phương pháp 

PCR 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ nhiệm) 

BSTY. Nguyễn Thị Thu 
Hương (Thư ký)  GS. TS 

Nguyễn Thị Lan 

TS. Trương Quang Lâm  
Đỗ Minh Khang (K62TYF) 

Trương Quỳnh Trang 

(K63TYF) 

Vũ Thị Thanh Huyền 
(K63TYB) 

 
1/2021-

12/2021 
37 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



 

T2021-09- 41: Phân lập và xác định 

khả năng mẫn cảm với kháng sinh 

của vi khuẩn gây bệnh bại huyết 

trên vịt (Riemerella anatipestifer) tại 
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

ThS. Lê Văn Hùng 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

ThS. Đinh Phương Nam 
Nguyễn Thị Linh (K62TYF) 

Ngô Thị Linh (K62TYA) 

Bùi Quang Huy (K63TYA) 

 
1/2021-
12/2021 

30 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 
T2021-09- 42: Nghiên cứu một số 
chỉ tiêu sinh lý máu của bò nhiễm 

Theileria spp. tại tỉnh Hà Nam  

ThS.Nguyễn Thị Hồng Chiên 
(Chủ nhiệm) 

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 

(Thư ký) 
Ths. Nguyễn Văn Phương 

Nguyễn Thị Lan (K61TYF) 

Nguyễn Văn Dương 
(K62TYH) 

Phạm Minh Hiếu (K61TYD) 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-09- 43: Phát triển phương 

pháp khuếch đại gen đẳng nhiệt 
trong chẩn đoán phát hiện bệnh do 

virus tembusu gây ra ở đàn vịt nuôi 

tại Việt Nam 

TS. Mai Thị Ngân (chủ 

nhiệm) 
ThS. Cao Thị Bích Phượng 

(thư ký) 

ThS. Vũ Thị Ngọc 

Lê Khắc Duy (CNTYAK61) 
Dương Việt Chiến (TYCK62) 

Đặng Ngọc Ánh (TYHK62) 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 
T2021-10-44: Nghiên cứu phân lớp 
dữ liệu âm thanh ong sử dụng các 

phương pháp học máy 

ThS. Nguyễn Thị Huyền (chủ 

nhiệm) 
TS.Nguyễn Văn Hoàng           

 TS. Phan Thị Thu Hồng (thư 

ký)     
Nguyễn Hữu Sơn –K61MMT 

Vũ Hồng Nhung - K61MMT  

Nguyễn Văn Nam-K63CNPM 

 
1/2021-

12/2021 
50 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-10-45: Phương pháp ước  
lượng tham số của mô hình hỏng 

hóc có nguyên nhân chung dựa vào 

dữ liệu không chắc chắn 

TS.Nguyễn Hữu Du (Chủ 
nhiệm)       

ThS. Lê Thị Diệu Thùy (thư 

ký)                 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



ThS. Phạm Việt Nga                             

ThS.Đỗ Thị Huệ 

 
T2021-10-46: Nghiên cứu các thuật 
toán phân lớp đa nhãn và ứng dụng 

phân loại tin nhắn văn bản SMS 

ThS. Hoàng Thị Hà (Chủ 
nhiệm)     

ThS.Lê Thị Nhung (thư ký)                       

ThS. Lê Thị Minh Thùy                         

ThS. Thân Thị Huyền                        
Nguyễn Khả Hiếu- K62HTTT   

 
1/2021-

12/2021 
50 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -47: Năng lực tiếp cận 

thị trường rau an toàn của người 
nông dân sản xuất nhỏ ở Thanh Hoá 

TS. Nguyễn Hùng Anh (Chủ 

nhiệm) 
TS. Nguyễn Văn Hướng (Thư 

ký) 

ThS. Nguyễn Trọng Tuynh 

SV. Ngô Đức Khương 
(K63QTKDA) 

SV. Nguyễn Thành Hải 

(K63QTKDA) 
SV. Nguyễn Đăng Nam 

(K63QTKDA) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -48: Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến ý định mua thịt bò 
nhập khẩu của người tiêu dùng trên 

địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 

ThS. Nguyễn Ngọc Mai (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Đào Hồng Vân (Thư ký) 

TS. Lê Thị Kim Oanh  

Đỗ Thu Huyền (QTKDAK64)  

Lưu Thị Khánh Linh 
(QTKDBK64) 

 
1/2021-
12/2021 

25 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -49: Thực trạng áp dụng 

mô hình kế toán quản trị chi phí môi 

trường (ECMA) trong các doanh 

nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi 
nội địa tại Việt Nam 

ThS. Nguyễn Đăng Học (Chủ 

nhiệm) 
TS. Trần Minh Huệ (Thư ký) 

ThS. Bùi Thị Khánh Hòa 

 Phạm Kiều Phượng 

(KEBK63) 
 Nguyễn Thị Kim Hoa 

(KEAK63) 

Lê Thị Lan Anh (KECK64) 

 
1/2021-
12/2021 

25 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 



 

T2021 - 11 -50: Giải pháp thúc đẩy 

hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Khoa Kế toán và quản trị 
kinh doanh, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

ThS. Trần Mai Loan (Chủ 

nhiệm) 

TS. Bùi Thị Lâm (Thư ký) 
TS. Nguyễn Văn Phương 

 Trần Thị Tuyến (QTTCK63) 

 Vũ Thị Hương (QTTCK63) 
Đặng Thị Huyền Nhi 

(QTTCK63) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -51: Thực trạng công tác 

kế toán của các Hợp tác xã tại tỉnh 
Nghệ An 

TS. Trần Thị Thương (Chủ 

nhiệm) 
TS. Nguyễn Thị Thủy 

ThS. Hoàng Thị Mai Anh 

(Thư ký) 
SV. Nguyễn Đức Mạnh 

(K62KEA) 

SV. Ngô Thị Vân Anh 

(K63KEC) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -52: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của đầu tư vốn đến hiệu quả 

tài chính của các doanh nghiệp 

thuộc nhóm các ngành nông nghiệp-
thực phẩm niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

ThS. Đặng Thị Hải Yến (chủ 

nhiệm) 

ThS. Đào Thị Hoàng Anh (thư 

kí) 
ThS. Bùi Thị Hồng Nhung 

SV. Nguyễn Thị Hằng Mai 

(K60KEB) 
SV. Chu Phú Cường 

(K63B2QTKD) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -53: Phát triển du lịch 
cộng đồng gắn với sản xuất nông 

nghiệp tại huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội 

ThS. Đoàn Thị Ngọc Thúy 

(Chủ nhiệm) 
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 

(Thư ký) 

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh  
 Lê Thị Kiều Trâm (KEDK63) 

Hồ Thị Mai (QTTCK64) 

Nguyễn Thị Huyền 

(KEDK63) 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



 

T2021 - 11 -54: Phân tích các yếu tố 
ảnh hưởng đến nhận thức của người 

tiêu dùng về chất lượng dịch vụ 

trong mua sắm trực tuyến trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội 

ThS. Bùi Hồng Quý (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Vũ Thị Hằng Nga (Thư 
ký) 

TS. Trần Thị Thu Hương 

SV. Đặng Thị Thuỷ Linh 
(K64QTKDB) 

SV. Trần Thị Thi 

(K64QTKDB) 

 
1/2021-
12/2021 

25 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -55: Hiệu quả kinh tế 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ 

cao trong các Hợp tác xã trồng cây 

ăn quả trên địa bàn huyện Mai Sơn, 
Sơn La. 

ThS. Vũ Thị Hải (Chủ nhiệm) 
ThS. Lê Thanh Hà (thư ký) 

ThS. Bùi Thị Mai Linh  

SV Tống Vân Ly 
SV Phạm Ngọc Mai 

 
1/2021-
12/2021 

25 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -56: Đánh giá các nhân 
tố ảnh hưởng đến ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác kế 

toán tại các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ThS. Phan Lê Trang (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 
(Thư ký) 

ThS. Trần Nguyễn Thị Yến 

SV. Nguyễn Khánh Ly 

K62KEA 
SV. Nguyễn Thị Liên 

K62KEC 

 
1/2021-
12/2021 

25 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 11 -57: Phương pháp định 

giá trị tổ chức và giá trị thương hiệu 
của Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

TS. Phạm Thị Hương Dịu 

(chủ nhiệm) 
TS. Ngô Thị Thu Hằng (thư 

ký 

TS. Phí Thị Diễm Hồng 
TS. Nguyễn Thị Hương 

ThS.Đào Thị Hoàng Anh 

 
1/2021-
12/2021 

40 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-12-58: Nghiên cứu điều chế 
chế phẩm chitosan nanocapsules 

nhằm ứng dụng trong phòng trừ 

bệnh do vi khuẩn 

ThS. Nguyễn Thị Bích Lưu 

(chủ nhiệm) 
TS. Nguyễn Thanh Hảo (Thư 

ký)  

PGS.TS. Đồng Huy Giới           
Nguyễn Quỳnh Anh 

 
1/2021-

12/2021 
35 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



(CNSHAK63)  Đặng Thị Tươi 

(CNSHCK63)           Nguyễn 

Văn Hòa (CNSHCK63) 

 

T2021-12-59: Bước đầu nghiên cứu 

sinh trưởng, phát triển của chủng 

nấm hắc chi AMAURODERMA 

SUBRESINOSUM (GA-21) được 
phân lập ở Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thị Luyện (chủ 

nhiệm) 

ThS. Trần Đông Anh (Thư ký) 

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang 
Nguyễn Ngọc Mẫn 

(CNSHPK62) 

Nguyễn Thị Mơ (CNSHPK62) 
Hoàng Thị Hà (CNSHPK62) 

 
1/2021-
12/2021 

35 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-13-60: Ứng dụng đánh giá 

vòng đời sản phẩm (Life Cycle 

Assessment - LCA) xác định dấu 
chân carbon (carbon footprint) cho 

sản phẩm cá hồi phi lê của Công ty 

Cổ phần thực phẩm xuất khẩu 
Trung Sơn Hưng Yên 

ThS.Lương Đức Anh (chủ 
nhiệm) 

ThS.Phạm Trung Đức (thư ký) 

TS.Cao Trường Sơn 
TS.Nguyễn Thị Hương Giang 

Trần Thị Hoa (HVCH) 

 
1/2021-

12/2021 
43 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-13-61: Tối ưu hóa quá trình 

chiết các hợp chất flavonoid có hoạt 

tính kháng oxi hóa từ quả cau 
(Areca catechu L.) bằng phương 

pháp đáp ứng bề mặt. 

ThS.Chu Thị Thanh (chủ 

nhiệm) 

ThS.Vũ Thị Huyền (thư ký)  
ThS. Đoàn Thị Thúy Ái 

Nguyễn Thảo Lan 

(QLTPK64) 

Hoàng Minh Thiết 
(QLTPK64) 

 
1/2021-

12/2021 
35 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-13-62: Thực trạng sử dụng 

và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở 

vùng canh tác rau xã Văn Đức 

huyện Gia Lâm 

ThS. Nguyễn Thị Bích Hà 

(chủ nhiệm) 
TS.Cao Trường Sơn (thư ký) 

TS.Nguyễn Thị Hương Giang 

Nguyễn Thị Cúc 

(KHMTAK62) 
Phùng Kim Dung 

(KHMTAK62) 

 
1/2021-

12/2021 
36.1 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 
T2021-14-63: Nghiên cứu các yếu 

tố kích thích 

ThS. Phạm Thị Lam Hồng 

(Chủ nhiệm) 
 

1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



 tạo trứng nghỉ luân trùng nước ngọt 

B. calyciflorus 

ThS. Đoàn Thị Nhinh (Thư 

ký) 

ThS. Lê Thị Hoàng Hằng 
Vũ Thị Hòa (K62BHTS) 

 

T2021-14-64: Đặc điểm sinh học 
sinh 

 sản Tôm càng nước ngọt 

(Macrobrachium nipponense, de 
Haan, 1849) 

ThS. Đoàn Thị Nhinh (Chủ 

nhiệm) 

TS. Đoàn Thanh Loan (Thư 
ký) 

ThS. Lê Thị Hoàng Hằng 

Thái Văn Đức (K62BHTS) 
Trần Văn Phong (K62BHTS) 

Lê Thị Cẩm Thơm 

(K62BHTS) 

 
1/2021-
12/2021 

30 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-14-65: Nghiên cứu bổ sung 

Inulin vào thức ăn ương nuôi cá 
nheo Mỹ giai đoạn cá giống 

TS. Trịnh Đình Khuyến (Chủ 
nhiệm) 

KS. Mai Văn Tùng (Thư ký) 

KS. Nguyễn Thị Dung  
Đoàn Văn Dũng (K62BHTS) 

Lê Thị Ánh Tuyết 

(K62BHTS) 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-14-66: Nghiên cứu phương 

pháp nâng cao 

 tỉ lệ tách vỏ trứng artemia sau khi 

ấp 

ThS. Đặng Tiến Dũng (Chủ 
nhiệm) 

ThS. Phạm Thị Lam Hồng 

(thư ký) 

ThS. Đoàn Thị Nhinh 
KS. Trần Thị Trinh 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 -22-67: Công tác Quản lý 

cán bộ phòng/ban theo vị trí việc 
làm Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

ThS. Phan Văn Đồng (chủ 

nhiệm) 

ThS.Ngô Thị Minh Nguyệt 

 
1/2021-
12/2021 

25 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021 - 29 -68: Đánh giá thực trạng 

và đề xuất các giải pháp chủ yếu 
nhằm nâng cao  hiệu quả quản lý 

hoạt động khoa học công nghệ của 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

ThS. Trần Duy Tùng 

PGS.TS. Trần Hiệp 

TS. Hoàng Đăng Dũng 

ThS. Nguyễn Thu Trang 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



 

T2021-33-69: Nghiên cứu tiêu 

chuẩn đánh giá kết quả học tập môn 
Cờ Vua cho sinh viên Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

ThS.Nguyễn Thế Hãnh (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Lê Thị Kim Lan (thư ký) 
ThS.Cao Hùng Dũng 

ThS.Nguyễn Anh Tuấn 

ThS.Đỗ Thành Trung 

 
1/2021-
12/2021 

20 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021-33-70: Nghiên cứu lựa chọn 

bài tập nâng cao hiệu quả sút bóng 
bằng mu chính diện cho đội tuyển 

bóng đá nam sinh viên Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

ThS. Đào Quang Trung (chủ 
nhiệm) 

ThS.Trần Văn Hậu (thư ký) 

ThS.Nguyễn Đăng Thiện 
ThS.Nguyễn Văn Quảng 

ThS. Nguyễn Tiến Tuân 

 
1/2021-

12/2021 
20 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-34 - 71: Xây dựng phần 

mềm quản lý bản thảo phục vụ công 
tác xuất bản 

ThS. Lưu Văn Huy (chủ 

nhiệm) 
ThS. Đinh Thế Duy  

ThS. Đỗ Lê Anh 

ThS. Nguyễn Thu Hằng (thư 
ký) 

 
1/2021-

12/2021 
27 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-34 - 72: Ứng dụng phần 
mềm mã nguồn mở EPORTFOLIO 

trong quản lý hồ sơ điện tử sinh 

viên 

ThS. Nguyễn Hữu Tuấn (chủ 

nhiệm) 

ThS. Hà Thị Phương Mai (thư 
ký) 

ThS. Dương Huy Thanh 

 
1/2021-

12/2021 
25 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 
T2021-34 - 73: Xây dựng website 
phục vụ hội nghị, hội thảo tại Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

KS. Hà Thị Phương Mai (chủ 

nhiệm) 
KS. Nguyễn Hữu Tuấn (thư 

ký) 

KS. Dương Huy Thanh 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021-41-74: Nghiên cứu tiềm 

năng và ứng dụng của tro bay và xỉ 

nhà máy nhiệt điện trong sản xuất 
nông nghiệp 

KS.Đoàn Thị Yến (chủ 
nhiệm) 

TS.Phùng Danh Huân (thư ký) 

ThS.Nguyễn Trọng Tú 
ThS.Nguyễn Thị Thu 

ThS.Nguyễn Thanh Tùng 

 
1/2021-

12/2021 
30 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 
T2021 - 01 -75: Ảnh hưởng của mật 

độ và phân bón đến sinh trưởng, 

ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng 

TS. Hoàng Đăng Dũng 
 

1/2021-

12/2021 
110.6 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



phát triển và năng suất của giống 

lúa HD1, HD4 tại Thạch Yên, Cao 

Phong, Hòa Bình 

ThS. Vũ Thị Xuân Bình 

KS. Trần Thị Hiên 

Vũ Thị Thương 
(KHCTAK63) 

Nguyễn Thị Bích Hạnh 

(KHCTAK62) 

 
T2021 -13-76 : Nghiên cứu ứng 

dụng tro bay trong cải tạo đất 

TS. Trịnh Quang Huy (chủ 
nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (thư 

ký) 
ThS. Hồ Thị Thúy Hằng 

TS. Nguyễn Ngọc Tú 

Đinh Thị Hà (KHMTK62) 
Nguyễn Quốc Chưởng 

(KHMTAK64) 

 
1/2021-

12/2021 
50 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 -12 - 77: Điều tra, thu thập, 

đánh giá và bảo tồn nguồn giống 
sen Việt Nam và nhập nội” 

ThS. Nguyễn Hữu Cường 

(chủ nhiệm) 
ThS. Nguyễn Thị Bích Lưu  

(Thư ký)  

PGS.TS. Đồng Huy Giới 

TS. Bùi Thị Thu Hương 
ThS. Nguyễn Thanh Hảo   

KS. Lê Viết Hào (Công ty 

CP&TM dịch vụ Sen Phương 
Đông Plus)        

Trần Quốc Dũng 

(K65CNSHA)   
Đinh Văn Tài (K65CNSHA)            

Trần Thị Hòa (K65CNSHA) 

 
1/2021-

12/2021 
35 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2021 -12 - 78: Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản 
lý văn bản tại Khoa Công nghệ sinh 

học giai đoạn 2019 -2021 

ThS. Vũ Thị Ly (chủ nhiệm) 

Phạm Thị Thu Trang (thư ký) 

Phùng Thị Duyên 

 
1/2021-
12/2021 

30 
Sản phẩm phục vụ đào 
tạo và NCKH 

 

T2021- 51 - 79: Ứng dụng kỹ thuật 

khí canh trong trồng  một số loại rau 
dược liệu có giá trị cao tại Gia Lâm, 

KS. Đinh Nguyệt Thu (chủ 

nhiệm) 
ThS. Nguyễn Ngọc Dũng (thư 

 
1/2021-

12/2021 
80.44 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 



Hà Nội (rau bò khai, rau giảo cổ 

lam, rau đắng đất)  

ký) 

ThS. Nguyễn Thu Thủy 

Nguyễn Lê Thu (Kế toán) 

 

T2021- 72 - 80: Hoàn thiện Quy 

trình kỹ thuật và xây dựng mô hình 

nhân giống cây Huệ mưa/Tóc tiên 
(Zephyranthes rosea) tại Gia lâm , 

Hà Nội" 

TS. Vũ Quỳnh Hoa (Chủ 

nhiệm) 

TS. Nguyễn Thị Loan (thư ký) 

TS. Nguyễn Mai Thơm 
TS. Vũ Thanh Hải 

TS. Trần Thị Thiêm 

TS. Phùng Thị Thu Hà 

 
1/2021-

12/2021 
64.4 

Sản phẩm phục vụ đào 

tạo và NCKH 

 

T2022-01-01: Nghiên cứu đặc điểm 

nông sinh học xác định thời gian thu 

hoạch quả nhằm nâng cao chất 
lượng hạt giống cây rau cải H'Mông 

ThS. Nguyễn Thị Phượng 

(chủ nhiệm) 

ThS. Đặng Thị Hường (thư 

ký) 
ThS. Phạm Thị Bích Phương 

Vương Trường Mạnh 

(RHQMCK61) 
Nguyễn Duy Kiên (RHQK64) 

  

 
2/2022-

2/2023 
50 Đang thực hiện 

 
T2022-01-02 Nghiên cứu sử dụng 
bèo hoa dâu làm phân bón trong sản 

xuất rau theo hướng hữu cơ 

TS. Vũ Duy Hoàng (Chủ 

nhiệm) 
TS. Nguyễn Thị Loan (thư ký) 

TS. Trần  Thị Thiêm 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

(KHCTAK63) 
Phùng Thị Bích Phương 

(KHCTAK63) 

 
2/2022-

2/2023 
80 Đang thực hiện 

 

T2022-01-03 Nghiên cứu các kỹ 
thuật bảo quản hạt phấn cây dưa 

lưới phụ vụ sx thương mại và chọn 

giống 

   
TS. Nguyễn Thị Hòa (chủ 

nhiệm) 

TS. Nguyễn Thanh Tuấn (Thư 

ký) 
ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

Bùi Phương Anh (GIK63) 

Phạm Văn Hoàng 
(NNCNCK63) 

 
2/2022-

2/2023 
30 Đang thực hiện 



 

T2022-01-04 Nghiên cứu ảnh 
hưởng của tro bay (fly ash) đối với 

sự sinh trưởng, phát triển của một 

số cây trồng và khả năng nhiễm 
bệnh có nguồn gốc trong đất 

TS. Nguyễn Đức Huy (chủ 

nhiệm) 

TS. Nguyễn Văn Lộc (Thư 
ký) 

ThS. Trần Thị Minh Ngọc 

ThS. Nguyễn Thị Bích 
Phương 

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương 

Nguyễn Minh Phương 
(K63KHCTT) 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

(K64KHCTT) 

 
2/2022-
2/2023 

30 Đang thực hiện 

 

T2022-01-05 Nghiên cứu xây dựng 

quy trình nhân giống và trồng một 

số giống sen mini phục vụ nhu cầu 
chơi sen cảnh tại việt nam 

TS. Ngô Thị Hồng Tươi (chủ 
nhiệm) 

TS. Phạm Thị Ngọc (thư ký) 

KS. Đinh nguyệt Thu 

ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng 
Lê Thị Đàn (Lớp GiK64) 

Hoàng Thị Thu Hiền (Lớp 

GIK64) 

 
2/2022-

2/2023 
60 Đang thực hiện 

 

T2022 - 02 -06 Đặc điểm ngoại 

hình, khả năng sinh trưởng và chất 
lượng thịt của đàn gà Vạn Linh nuôi 

tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

ThS. Dương Thu Hương (Chủ 
nhiệm) 

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung 

(Thư ký) 
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Văn Lưu 

(K65CNTYA) 
Trần Thị Hà Giang 

(K65CNTYA) 

Nguyễn Văn Thơm  

(K65CNTYA) 
Phạm Hải Anh (K65CNTYA) 

Nguyễn Đình Quang Huy  

(K65CNTYA) 

 
2/2022-
2/2023 

35 Đang thực hiện 



 
T2022 - 02 -07 Sử dụng phương 
pháp PCR xác định thịt của một số 

loài vật nuôi 

ThS. Trần Bích Phương (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thương Thương 
(Thư ký) 

BSTY. Nguyễn Văn Thông 

SV. Đỗ Thị Ly (K65CNTYC) 
SV. Vũ Văn Quang 

(K65CNTYC) 

SV. Trần Thị Cẩm Vân 
(K64CNTYA) 

 
2/2022-

2/2023 
34.6 Đang thực hiện 

 

T2022 - 02 -08 Chất lượng tinh dịch 

của đàn gà Hắc Phong trong môi 
trường bảo quản lỏng nuôi tại khoa 

Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

ThS. Đinh Thị Yên (Chủ 

nhiệm) 

TS. Nguyễn Thị Phương 
Giang (Thư ký) 

TS. Bùi Huy Doanh 

ThS. Nguyễn Thị Châu Giang 

Nguyễn Văn Đức (K64PCN) 
Trương Văn Hoàng 

(K64PCN) 

Hoàng Đức Long (K64PCN) 

 
2/2022-

2/2023 
37 Đang thực hiện 

 

T2022 - 02 -09 Đánh giá chất lượng 

thịt gà [Ri x (Ri x Lương Phượng)] 

nuôi bằng thức ăn bổ sung thảo 
dược 

TS. Nguyễn Công Oánh (Chủ 
nhiệm) 

Nguyễn Thị Phương (Thư ký) 

Nguyễn Thương Thương 
Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Đức Hùng 

(CNTYBK63) 
Trịnh Thị Hồng Thúy 

(CNTYBK63) 

 
2/2022-

2/2023 
33 Đang thực hiện 

 

T2022-03- 10 Nghiên cứu sử dụng 

đất nông nghiệp của người dân tộc 
thiểu số trên địa bàn huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái 

ThS. Vũ Thanh Biển (Chủ 

nhiệm) 
Triệu Hồng Lụa (Thư ký) 

TS. Bùi Lê Vinh 

TS. Ngô Thanh Sơn 

Phạm Văn Khánh 
(QLTNKAK64) 

 
2/2022-
2/2023 

55 Đang thực hiện 



Đào Xuân Thu (QLTNAK64) 

Nguyễn Lưu Ly 

(KHMTAK65) 

 

T2022-03- 11 Phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến khả năng tái sử dụng 

nước thải của các cơ sở chăn nuôi 

lợn cho trồng trọt trên địa bàn thành 
phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Hương Giang 

(Chủ nhiệm) 

Lương Đức Anh (Thư ký) 

Nguyễn Thị Bích Thuận 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

 
2/2022-

2/2023 
50 Đang thực hiện 

 

T2022-03- 12 Nghiên cứu ảnh 

hưởng của năng lực nhân viên môi 

giới bất động sản tới sự hài lòng của 

khách hàng và ý định quay lại sử 
dụng dịch vụ của khách hàng 

Ngô Thị Hà (Chủ nhiệm) 

Đỗ Thị Hồng Nhung (Thư ký) 
Phan Thị Thanh Huyền 

Phạm Phương Nam 

Bùi Thị Vân Anh 

(QLBĐSK62) 

 
2/2022-

2/2023 
50 Đang thực hiện 

 

T2022-03- 13 Ảnh hưởng của lượng 

và dạng phân đạm tới sinh trưởng, 
năng suất và hàm lượng một số 

dược chất của thổ nhân sâm 

Talinum paniculatum (Jacq.)  

Nguyễn Thành Trung (chủ 

nhiệm) 

Hà Văn Tú (Thư ký) 

Nguyễn Thu Hà 
Nguyễn Phương Mai 

Vũ Thu Trà (DDCTAK65) 

Nguyễn Trọng Tiến 
(DDCTAK65) 

Nguyễn Thành An 

(DDCTAK65) 

Nguyễn Quang Vinh 
(DDCTAK65) 

 
2/2022-

2/2023 
44 Đang thực hiện 

 

T2022-03- 14 Nghiên cứu sử dụng 

trò bay để sản xuất giá thể hữu cơ 

trồng hoa cây cảnh 

ThS. Nguyễn Tú Điệp (chủ 

nhiệm) 
TS. Nguyễn Xuân Hòa (thư 

ký) 

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 

ThS. Vũ Thị Xuân Hương 
Phạm Minh Hiếu (MTAK62) 

Nguyễn Công Khánh Thành 

(MTAK62) 

 
2/2022-
2/2023 

30 Đang thực hiện 



 

T2022-04-15 Thiết kế, chế tạo mô 

hình hệ thống đánh giá chất lượng 

củ khoai tây giống ứng dụng thị 
giác máy tính 

 

ThS. Nguyễn Thị Duyên (chủ 

nhiệm) 
Đặng Thị Thúy Huyền (Thư 

ký) 

Ngô Trí Dương 
Lê Xuân Hiếu (TDHK64)  

Lê Đức Dũng (TDHK64)  

Trần Đình Luyện 
(KTDKAK65)  

 
2/2022-

2/2023 
45 Đang thực hiện 

 

T2022-04-16 Xây dựng mô phỏng 

mô hình Robot tự hành bốn bánh 
dạng Holonomic di chuyển thông 

minh trong nhà lưới 

 

ThS. Phaṃ Thi ̣ Lan Hương 

(Chủ nhiệm) 
Nguyễn Thị Duyên (Thư ký) 

Nguyễn Thị Huyền Thanh  

Phạm Đắc Bách (HTDK64)  

Nguyễn Thùy Linh 
(HTDK64)  

Vũ Hoàng Long (HTDK64)  

 
2/2022-
2/2023 

40 Đang thực hiện 

 

T2022-04-17 Nghiên cứu thiết kế hệ 
thống điều khiển cho máy sấy phun 

công suất 2 lít/giờ ứng dụng trong 

chế biến thực phẩm 

TS. Nguyễn Thị Hiên (Chủ 

nhiệm) 
Mai Thị Thanh Thủy (Thư ký) 

Ngô Phương Thủy 

Nguyễn Đức Dương 
Nguyễn Thị T.Nhung 

Nguyễn Tiến Tú 

(CNCDTBK63) 
Hoàng Trung Thông 

(CNCDTBK63) 

Nguyễn Đức Sơn 

(CNCDTBK63) 

 
2/2022-

2/2023 
48 Đang thực hiện 

 
T2022-04-18 Thiết kế, chế tạo máy 

sấy chuối năng suất 20 kg/mẻ 

 

ThS. Hoàng Xuân Anh (chủ 

nhiệm) 

Trần Như Khánh (Thư ký) 
Nguyễn Thanh Hải 

 
2/2022-

2/2023 
45 Đang thực hiện 



Nguyễn Minh Quang (SV) 

Nguyễn Văn Trọng (SV) 

Lê Đức Trung (SV) 

 

T2022-04-19 Thiết kế, chế tạo thiết 

bị tự động điều khiển nhiệt, đảo 

chiều gió của  máy sấy đa năng sản 
phẩm nông nghiệp dạng hạt năng 

suất từ 500 ÷ 2000 kg/mẻ . 

ThS. Bùi Quốc Huy (chủ 

nhiệm) 

Hoàng Xuân Anh (Thư ký) 

Tống Ngọc Tuấn 
Lê Văn Quân  

Hoàng Viết Chính (SV) 

Nguyễn Đắc Ánh Dương (SV) 

 
2/2022-

2/2023 
45 Đang thực hiện 

 

T2022-05-20 Ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất nông nghiệp của 

hộ nông dân trên địa bàn huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ThS. Đặng Nam Phương (chủ 

nhiệm) 

Trần Hương Giang (thư ký) 
Vũ Thị Thu Hương 

Vũ Trần Thanh Thảo 

(K63QLKTB) 

 
2/2022-

2/2023 
35 Đang thực hiện 

 

T2022-05-21 Ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19 tới lao động di cư 

đang sinh sống trên địa bàn thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

ThS. Đồng Thanh Mai (Chủ 
nhiệm) 

ThS. Đoàn Thị Bích Hạnh 

(thư ký) 
ThS. Nguyễn Thị Huyền 

Châm 

Vũ Tiến Vượng 

Nguyễn Thị Thương 
(KTDTAK63) 

 
2/2022-

2/2023 
35 Đang thực hiện 

 

T2022-05-22 Giải pháp giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

ThS. Vũ Thị Thu Hương (chủ 

nhiệm) 
Lê Thị Dung (thư ký) 

Trần Hương Giang 

Nguyễn Doãn Lâm 

Phạm Thị Hồng Hạnh 
(K65KTDTA) 

 
2/2022-

2/2023 
35 Đang thực hiện 

 

T2022-05-23 Giải pháp thúc đẩy 

ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất rau ở các hộ nông dân trên địa 

ThS. Nguyễn Mạnh Hiếu (chủ 

nhiệm) 

ThS. Hoàng Thị Hằng (thư 

 
2/2022-
2/2023 

30 Đang thực hiện 



bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

ký) 

TS. Lê Phương Nam 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Thương  
Trịnh Phương Diệu 

(QLNNLK64) 

 

T2022-06-24 Tác động của dịch 

bệnh Covid-19 tới đời sống vật chất 
của lao động di cư tại xã Lạc Hồng, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

ThS. Lê Thị Dung (Chủ 
nhiệm) 

ThS. Vũ Hải Hà (Thư ký)  

ThS. Hà Thị Hồng Yến            
Trần Thị Trà Giang 

(K65LKTA) 

Mạc Văn Hưng (K65LKTA)   
Phan Đăng Thanh 

Tùng(K65LKTA) 

 
2/2022-
2/2023 

20 Đang thực hiện 

 

T2022-06-25 Thực trạng khó khăn 

của Giảng viên trẻ Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam trong Đại dịch 

COVID 19  

ThS. Trần Thị Mai (Chủ 

nhiệm) 
ThS.  Nguyễn Thị Thu Hà 

(Thư ký) 

ThS. Trần Thanh Hương         

Trần Thị Trà Giang 
(K65LKTA) 

Nguyễn Văn Huy 

(K65LKTA)   
Trần Thị Ngọc Linh 

(K65LKTA)   

 
2/2022-

2/2023 
20 Đang thực hiện 

 

T2022-06-26 Thực trạng di sản văn 

hóa với phát triển  du lịch hiện nay 

(Nghiên cứu trường hợp tại xã Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội)  

ThS. Vũ Thị Thu Hà (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 

(Thư ký) 

ThS. Trần Linh Chi                             
Trần Mỹ Hạnh (K65LKTA) 

Vũ Quỳnh Trang (K65LKTA) 

Dương Tuấn Anh 

(K65LKTA) 

 
2/2022-

2/2023 
22 Đang thực hiện 



 

T2022-08-27 Đa dạng hóa sản phẩm 

từ quả trám đen(Canarium nigrum 
Engl) 

 

ThS. Đỗ Thị Hồng Hải (chủ 

nhiệm) 
TS. Lại Thị Ngọc Hà  

KS.Nguyễn Thị Thanh Hương 

- Thư ký 
Kiều Văn Lợi - K64CNTPA  

Nguyễn Hoài Linh - 

K65CNTPE  
Nguyễn Thị Thơm - 

K65CNTPC 

 
2/2022-

2/2023 
30 Đang thực hiện 

 

T2022-08-28 Polyphenol từ lá bàng 

Terminalia catappa L.: Tối ưu hóa 

quá trình trích ly tạo bột chiết, khả 
năng kháng oxi hóa và kháng tiểu 

đường 

TS. Vũ Thị Hạnh (chủ nhiệm) 

Nguyễn Thị Huyền (Thư ký) 
ThS. Nguyễn Thị Thu Nga  

ThS. Nguyễn Xuân Bắc 

TS. Nguyễn Thị Hạnh  

Nguyễn Thị Minh Thu 
(CNTTPAK63) 

Vũ Thị Thanh Thúy 

(CNTTPCK64) 
Nguyễn Vũ Ngọc Thanh 

(CNTPCK64) 

 
2/2022-

2/2023 
30 Đang thực hiện 

 

T2022-09-29 Nghiên cứu xác định 
sự có mặt của Porcine Adenovirus 

(PAdV) ở lợn nuôi tại Hà nội và 

vùng phụ cận. 

ThS.Lê Văn Trường (Chủ 

nhiệm) 
TS. Đặng Hữu Anh (Thư ký) 

 ThS. Nguyễn Văn Hiểu 

 Lê Xuân Đạt (TYDK65) 
Nguyễn Minh Đức (TYDK65) 

 
2/2022-

2/2023 
60 Đang thực hiện 

 

T2022-09-30 Nghiên cứu một số 

đặc điểm bệnh lý ở trâu, bò mắc 

bệnh viêm da nổi cục do virus 
Lumpy Skin Disease gây ra 

ThS.Trần Minh Hải (Chủ 

nhiệm)     

ThS. Nguyễn Phương Nhung 
(Thư ký)      TS.Bùi Thị Tố 

Nga    

Nguyễn Thị Lụa (TYDK61) 

Vũ Thị Minh Hiền (TYGK61) 

 
2/2022-

2/2023 
40 Đang thực hiện 



 

T2022-09-31 Nghiên cứu ứng dụng 

phương pháp ELISA trong chẩn 
đoán bệnh do virus Dịch tả lợn châu 

Phi gây ra trên lợn nuôi tại một số 

tỉnh miền Bắc, Việt Nam  

ThS. Vũ Đức Hạnh (Chủ 

nhiệm)           TS.Phạm Hồng 

Trang (Thư ký)      
PGS.TS Lại Thị Lan Hương     

TS.Nguyễn Bá Tiếp 

ThS.Nguyễn Thị Phương 
Đông 

 
2/2022-

2/2023 
55 Đang thực hiện 

 

T2022-09-32 Nghiên cứu cơ chế 

ảnh hưởng của Nicotine đến cảm 

giác thèm ăn ở chuột nhắt  

TS. Nguyễn Thành Trung 

(Chủ nhiệm)  ThS.Trần Thị 

Ánh  (Thư ký)      
TS.Nguyễn Mạnh Tường              

Hoàng Huệ Ái (TYBK64) 

Lò Thị Bình (TYBK64)                    

 
2/2022-
2/2023 

40 Đang thực hiện 

 

T2022-09-33 Đánh giá thực trạng ô 

nhiễm vi sinh vật trong nước sử 
dụng chăn nuôi lợn tại các trang trại 

quy mô nhỏ ở Thái Bình 

Nguyễn Thị Minh Phương 
(Chủ nhiệm)     ThS.Vũ Đức 

Hạnh (Thư ký)                   

PGS.TS.Lại Thị Lan Hương              
TS.Trần Thị Đức Tám            

ThS.Nguyễn Thị Phương 

Đông     SV.Phùng Bá Phương 

(622921) 

 
2/2022-
2/2023 

52 Đang thực hiện 

 

T2022-09-34 Đánh giá hiệu quả 

đông lạnh nhanh phôi bò sử dụng 
môi trường TCM 199+BSA và môi 

trường DPBS+FBS 

Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ 

nhiệm) 

ThS.Nguyễn Đức Trường 

(Thư ký) 
Nguyễn Thị Thu Trang 

(TYAK63) 

Lưu Thị Thu Hằng (TYCK64) 
Vũ Tiến Phong (TYEK65) 

 
2/2022-
2/2023 

30 Đang thực hiện 

 
T2022-09-35 Nghiên cứu sự phân 
bố của virus ở các cơ quan nội tạng 

của chó  nhiễm Circovirus 

TS.Hoàng Minh (Chủ nhiệm)      

Nguyễn Thị Thanh Hương 

(Thư ký)      TS.Nguyễn Vũ 
Sơn    

SV.Nguyễn Như Quỳnh 

(TYDK64)   SV.Hoàng Thu 
Trang (TYFK63) 

 
2/2022-

2/2023 
75 Đang thực hiện 



 

T2022-09-36 Một số yếu tố liên 
quan tới số lượng và chất lượng tế 

bào trứng của buồng trứng bò thu 

tại lò mổ 

Vũ Minh Lâm (Chủ nhiệm) 

ThS.Nguyễn Đức Trường 

(Thư ký) 
Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Nguyễn Mạnh Tiến 

(TYKK63) 
Nguyễn Mạnh Tuấn 

(TYDK65) 

 
2/2022-

2/2023 
30 Đang thực hiện 

 

T2022-09-37 Nghiên cứu một số 
đặc điểm bệnh lý của chồn hương 

(Paradoxurus hermaphroditus) mắc 

bệnh care 

TS. Đàm Văn Phải (Chủ 

nhiệm)           
ThS. Nguyễn Thị Phương 

(Thư ký)  

PGS.TS. Lê Văn Phan      
Nguyễn Kiều Ngọc 

(CHTYVK29)   

Nguyễn Đăng Khoa 

(TYAK62) 

 
2/2022-

2/2023 
55 Đang thực hiện 

 

T2022-09-38 Khảo sát sự lưu hành 

của vi rút circo ở chó tại khu vực Hà 

Nội 

TS. Nguyễn Mạnh Tường 

(Chủ nhiệm)  

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà 

(Thư ký),        TS. Nguyễn 
Thành Trung,                    TS. 

Đàm Văn Phải,     

TS. Phạm Thị Lan Hương,         
Phạm Hiếu Kiều (TYFK62) 

 
2/2022-
2/2023 

50 Đang thực hiện 

 

T2022-10-39 Nghiên cứu thuật toán 
học sâu mạng noron tích chập và 

ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh 

Ong mật mang phấn  

ThS. Lê Thị Minh Thùy (chủ 

nhiệm) 

Lê Thị Nhung (thư ký) 
Phan Thị Thu Hồng  

Nguyễn Viết Lộc (SVCNTT) 

 
2/2022-

2/2023 
50 Đang thực hiện 

 

T2022-10-40 Nghiên cứu công nghệ 

Javafx apache poi và ứng dụng xây 
dựng phần mềm chuẩn hóa các file 

excel danh sách thi, điểm danh, lưu 

trữ điểm 

ThS. Trần Trung Hiếu (chủ 

nhiệm) 
ThS. Đỗ Thị Nhâm (Thư ký) 

Nguyễn Hữu Hải 

Mai Thị Phương (HTTTK63) 

 
2/2022-

2/2023 
50 Đang thực hiện 



 

T2022-11-41 Ảnh hưởng của thức 

ăn tự chế biến đến hiệu quả sản xuất 

lợn thịt tại các hộ chăn nuôi trên địa 
bàn thành phố Hà Nội 

TS. Lê Thị Thu Hương (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 
(Thư ký) 

TS. Cao Trường Sơn (khoa 

TN&MT) 
 Nguyễn Thị Hằng 

K66QLDLA 

 Khúc Thị Mỹ Duyên 
K66QLDLA 

 Nguyễn Sách Tần 

K66QLDLA 

 Trương Tú Anh K66QLDLA 

 
2/2022-

2/2023 
20 Đang thực hiện 

 

T2022-11-42 Nghiên cứu tình hình 

sản xuất và tiêu thụ khoai tây của 

các hộ nông dân trên địa bàn huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trong điều 
kiện dịch bệnh Covid 19 

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh 

(Chủ nhiệm) 

ThS. Đoàn Thị Ngọc Thúy 

(Thư ký) 
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

K64QTKDA 
Bùi Lê Vy K65QTKDB 

 
2/2022-
2/2023 

20 Đang thực hiện 

 

T2022-11-43 Phát triển hợp tác xã 
nông nghiệp gắn với du lịch cộng 

đồng: Trường hợp nghiên cứu một 

số hợp tác xã tại các tỉnh miền núi 
phía Bắc 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung 

(Chủ nhiệm) 

ThS. Vũ Thị Hải (Thư ký) 
ThS. Lê Thanh Hà 

 Lương Thị Thúy Hòa 

K64KEKTA 
Trương Thị Vân Anh 

K64KEKTA 

Võ Thu Hà K64KEKTA 

 
2/2022-
2/2023 

25 Đang thực hiện 

 

T2022-11-44 Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến rủi ro thanh toán 

trong các Ngân hàng thương mại tại 

Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thị Hương (Chủ 
nhiệm) 

ThS. Đào Thị Hoàng Anh 

(Thư ký) 

ThS. Đặng Thị Hải Yến 
Trần Tâm Đoan 

 
2/2022-

2/2023 
22 Đang thực hiện 



(K65QTTCA) 

Trần Thị Tuyến (K63QTTC) 

 

T2022-11-45 Yếu tố tác động đến 

mức độ hợp tác trong chuỗi cung 
ứng lạnh vải thiều Thanh Hà - Hải 

Dương 

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 
(Chủ nhiệm) 

ThS. Đoàn Thị Ngọc Thúy 

(Thư ký) 

ThS. Bùi Thị Mai Linh 
Nguyễn Thu Ngân 

(K64QTKDA) 

Trịnh Thị Thúy Len 
(K64QTKDA) 

Vũ Thị Phương 

(K64QTKDA) 
Nguyễn Thị Thu 

(K64QTKDA) 

 
2/2022-
2/2023 

20 Đang thực hiện 

 

T2022-11-46 Đánh giá thực trạng 

vận dụng chính sách kế toán tại các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 

(Chủ nhiệm) 
ThS. Hoàng Thị Mai Anh 

(Thư ký) 

ThS. Trần Nguyễn Thị Yến 

 Hoàng Hải (K63KED) 
 Mai Thị Thu Hà (K63KED) 

 
2/2022-
2/2023 

22 Đang thực hiện 

 

T2022-11-47 Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến quyết định thanh 
toán không dùng tiền mặt trên một 

số sàn thương mại điện tử 

ThS. Vũ Thị Hằng Nga (Chủ 

nhiệm) 

TS. Nguyễn Văn Hướng (Thư 
ký) 

ThS. Bùi Hồng Quý 

 Phạm Thị Thùy Trang 
(K65KEB) 

 Bùi Thị Thu Thủy 

(K65KEKTA) 

 
2/2022-
2/2023 

25 Đang thực hiện 

 

T2022-11-48 Đánh giá sự hài lòng 

của sinh viên khoa Kế toán và Quản 
trị kinh doanh - Học viện Nông 

nghiệp Việt nam về chất lượng giáo 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền 
(Chủ nhiệm) 

ThS. Đào Hồng Vân (Thư ký) 

ThS. Nguyễn Ngọc Mai 
Lưu Khánh Linh (K64QTM) 

 
2/2022-
2/2023 

20 Đang thực hiện 



dục đại học theo hình thức trực 

tuyến trong bối cảnh Covid 19 

Nguyễn Tuấn Minh 

(K66TCNHB) 

 

T2022-11-49 Các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng trong công việc của 

người lao động tại Trung tâm 
thương mại Dabaco Bắc Ninh 

ThS. Đào Hồng Vân (Chủ 
nhiệm) 

TS. Lê Thị Kim Oanh (Thư 

ký) 

ThS. Nguyễn Ngọc Mai 
Nguyễn Ngọc Hà K63Mar 

Lã Quang Linh K63Mar 

Nguyễn Tiến Quang K63Mar 

 
2/2022-

2/2023 
20 Đang thực hiện 

 

T2022-12-50 Khảo sát và tuyển 

chọn dòng/ giống cà chua chịu 

nóng, kháng bệnh mốc sương bằng 
chỉ thị phân tử DNA từ tập đoàn 

giống cà chua tại miền Bắc Việt 

Nam 

Phan Thị Hiền (chủ nhiệm) 

Tống Văn Hải  (Thư ký) 

Phạm Thị Dung  

Phan Thanh Tùng - 
CH29CNSHV 

Nguyễn Thu Thảo 

(K63CNSHB) 
Nguyễn Thị Hồng Hải 

(K63CNSHE) 

Ngô Thị Vân Anh 

(K64CNSHE) 

 
2/2022-
2/2023 

35 Đang thực hiện 

 

T2022-12-51 Phân lập, tuyển chọn 

và đánh giá điều kiện tổng hợp IAA 

của một số chủng vi khuẩn nội sinh 
từ cây Kim ngân 

Trần Thị Đào 

Ninh Thị Thảo (Thư ký) 

Dương Văn Hoàn 

Tạ Hà Trang (K63CNSHB) 
Nguyễn Thị Minh Yến 

(K64CNSHA) 

Trần Đức Hiếu (K64CNSHA) 
Nguyễn Thị Hoài Mến 

(K64CNSHA) 

 
2/2022-

2/2023 
35 Đang thực hiện 

 

T2022-14-52 Nghiên cứu bệnh do 

vi khuẩn Streptococcus agalactiae 
trên ếch Thái Lan 

ThS Vũ Đức Mạnh (Chủ 

nhiệm)  
KS. Đặng Thị Hóa  

KS. Trần Thị Trinh  

TS. Trương Đình Hoài  
NCS. Đoàn Thị Nhinh  

 
2/2022-

2/2023 
30 Đang thực hiện 



Lê Doãn Phi Đen (BHTSK63)  

Nguyễn Bách Tiến 

(BHTSK63) 

 

T2022-14-53 Nghiên cứu bổ sung 

peptidoglycan vào thức ăn đến tăng 

trưởng và sức đề kháng với vi 
khuẩn Streptococcus sp. ở cá rô phi 

vằn Oreochromis niloticus 

ThS Mai Văn Tùng  

ThS Nguyễn Công Thiết 

TS Nguyễn Thị Mai 

KS Đỗ Thị Ngọc Anh  
Trần Thế Vinh (NTTSAK64) 

Nguyễn Thị Thúy Hồng 

(BHTSAK64) 

 
2/2022-

2/2023 
50 Đang thực hiện 

 

T2022 - 20 -54 Đánh giá thực trang 

quản lý văn bản của các đơn vị tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

CN. Nguyễn Thị Hà Nam (chủ 

nhiệm) 

CN. Nguyễn Hoàng Yến (thư 

ký) 
CN. Chử Thị Thu Huyền  

 
2/2022-
2/2023 

30 Đang thực hiện 

 

T2022 -22- 55 Tiêu chuẩn đánh giá 

kết quả thực hiện công việc của 

nhân viên hành chính tại các trường 
đại học tự chủ theo quy định mới - 

Nghiên cứu tình huống tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

ThS.Ngô Thị Minh Nguyệt 

(chủ nhiệm) 

ThS. Phan Văn Đồng  

 
2/2022-
2/2023 

25 Đang thực hiện 

 

T2022 - 23 -56 Giải pháp cho nhu 

cầu vừa học vừa làm của Sinh viên 
tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

ThS. Vũ Thị Khánh Toàn (chủ 
nhiệm) 

ThS. Nguyễn Trọng Trung 

(thư ký) 
ThS. Nguyễn Anh Tuấn 

ThS. Lê Thị Soi 

ThS. Nguyễn Phương Dung 

 
2/2022-

2/2023 
30 Đang thực hiện 

 

T2022 - 33-57 Nghiên cứu ứng 

dụng bài tập nâng cao Sức bền 
chuyên môn cho Câu lạc bộ bóng 

chuyền nữ Học viện Nông Nghiệp 

Việt Nam 

ThS. Phạm Quốc Đạt (chủ 
nhiệm) 

Th.S Trần Văn Hậu (thư ký) 

Th.S Nguyễn Đăng Thiện 
Th.S Nguyễn Văn Quảng 

Th.S Nguyễn Tiến Tuân 

 
2/2022-

2/2023 
20 Đang thực hiện 

 
T2022- 43-58 Phân tích đa dạng di 

truyền của các vật liệu ngô nếp vàng 

TS. Phạm Quang Tuân (chủ 

nhiệm) 
 

2/2022-

2/2023 
35 Đang thực hiện 



bằng kiểu hình và chỉ thị phân tử 

SSR 

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh 

(thư ký) 

TS. Lê Thị Tuyết Châm 
ThS. Nguyễn Trung Đức 

Hoàng Yến (K64-KHCTA_ 

Nguyễn Anh Đức (K63-
KHCTA) 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh (K63-

KHCTA) 

 

T2022- 43-59 Nghiên cứu ưu thế lai 
và khả kết hợp về năng suất, chất 

lượng giữa các dòng cà chua cherry 

tím, đỏ, vàng 

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh 
(Chủ nhiệm) 

TS. Vũ Duy Hoàng (thư ký) 

TS. Phạm Quang Tuân 
ThS. Nguyễn Trung Đức  

Nguyễn Viết Linh (K64-

KHCTA) 

Đinh Thị Hồng Nhung (K64-
KHCTA) 

Bùi Thị Thủy (K64-KHCTA) 

 
2/2022-

2/2023 
35 Đang thực hiện 

 

T2022-72 - 60 Nghiên cứu tính đa 

dạng của các giống sen tại Việt 

Nam và xây dựng atlat Sen Việt 
Nam 

KS. Đinh Nguyệt Thu (chủ 

nhiệm) 
ThS. Nguyễn Ngọc Dũng (thư 

ký) 

KS. Đàm Quang Vinh 
KS. Lê Viết Hào (Công ty 

CP&TM dịch vụ Sen Phương 

Đông Plus)         

 
2/2022-

2/2023 
140 Đang thực hiện 

 

T2022-72 - 61 Ứng dụng các tiến bộ 

KHKT xây dựng các mô hình tiểu 

cảnh rừng nhiệt đới trong nhà 

 
TS. Nguyễn Mai Thơm (chủ 

nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thị Ngàn (thư 
ký) 

TS. Trịnh Đình Khuyến 

KS.Trương An Minh 

 

 
2/2022-
2/2023 

100 Đang thực hiện 



 

T2021- 73 - 62 Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý đoàn 

viên công đoàn Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

ThS. Mai Thị Thanh Tuyền 

(chủ nhiệm) 

CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc 
(thư ký) 

TS. Nguyễn Thị Duyên  

TS. Đỗ Thị Hường 
CN. Dương Thị Nhung  

 
2/2022-

2/2023 
30 Đang thực hiện 

 

T2022-74-63 Đánh giá đa dạng di 

truyền nguồn gen cây hoa dâm bụt 

(Hibiscus rosa-sinensis L.) 

TS. Phạm Thị Ngọc (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng 
(Thư ký) 

TS. Đoàn Thu Thủy 

TS. Hoàng Đăng Dũng 
TS. Phạm Phú Long 

Vũ Thị Mai Anh (GIK64) 

Trần Hải Đăng (GIK64) 

 
2/2022-
2/2023 

50 Đang thực hiện 

 

T2017-01-01VB: Khảo sát tập đoàn 

lúa đen địa phương có khả năng 

chống ô xi hoá phục vụ chế biến sản 

phẩm chức năng  
Performance of the local black rice 

lines with antioxidant content for 

production in functional food 

ThS. Phan Thị Thuỷ 
TS. Đỗ Thị Hường 

Lê Văn Thắng (SV 

LTK60KHCT) 

Ngô Thị Minh (SV 
KHCTAK60) 

Dương Công Ngọc (KHCTA 

K60) 
Hà Thị Huyền (KHCTA K60) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-01-02VB: Xác định và 

nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân 

tử của virus gây bệnh khảm lá cây 
rau diếp (Lactuca sativa) ở một số 

tỉnh miền Bắc Việt Nam 

Identification, biological and 
molecular characterizations of virus 

infecting Lettuce in Northern 

provinces of Vietnam 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hồng 
TS. Nguyễn Đức Huy 

Phan Ngọc Duy (SV 

BVTVCK59) 
Nguyễn Thị Mừng (SV 

BVTVBK59) 

Đặng Thị Thu Minh (SV 
BVTVBK59) 

 
3/2017-
3/2018 

24 Đã NT 

 
T2017-01-03VB: Đặc điểm nông 
sinh học của dòng lúa mới mang 

ThS.Nguyễn Hồng Hạnh 
ThS.Nguyễn Thị Ái Nghĩa 

 
3/2017-
3/2018 

24 Đã NT 



một đoạn nhiễm sắc thể do lai giữa 

hai loài phụ Indica và Japonica ở 

các vùng sinh thái 
Bio-agronomy characteristics of 

DCG6 harboring chromosome 

substitution line crossed Indica and 
Japonica subspecies in different 

agro - ecological regions 

Nguyễn Thị Hảo (SV NNA 

K58) 

Nguyễn Mạnh Đức (SV 
KHCTB K58) 

Lê Thị Linh (SV 

KHCTAK58) 

 

SV2017-02-04VB: Nghiên cứu điều 

kiện lên men lỏng bã sắn làm thức 

ăn chăn nuôi  
Rechearch of liquid fermentation 

conditions of cassava wastes for 

pigs 

ThS. Dương Thu Hương 

TS. Phạm Kim Đăng 
ThS. Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Văn Nam (CNA K61) 

Phan Doãn Hiệp (SV CNTY 
K61) 

Lê văn Kiên (SV CNTY K61) 

 
3/2017-
3/2018 

24 Đã NT 

 

T2017-02-05VB: Tác dụng ức chế 

vi khuẩn của cao khô dịch chiết cây 

cỏ tháp bút (Equisetum diffusum 
D.Don) đối với chủng vi khuẩn 

Aaeromonas hydrophila gây bệnh 

trên cá chép  

Anti-bacterial effect of Equisetum 
diffusum D.Don plant extract on 

Aeromonas hydrophila isolate 

causing disease on common carp 

ThS.Trịnh Thị Trang  

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 
TS. Kim Văn Vạn 

Trần Thị Thanh Dung (SV 

BHTS K58) 

Nguyễn Thị Thủy (SV BHTS 
K59) 

Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SV 

BHTS K59) 
Nguyễn Thị Hằng (SV BHTS 

-K58) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-03-06VB: Nghiên cứu sự lưu 

hành của Deltacoronavirus 
(PDCoV) gây tiêu chảy cấp ở lợn tại 

Hà Nội và vùng phụ cận. 

The prevalence of Porcine 
Deltacoronavirus (PDCoV) in 

Hanoi and neighbor provinces 

ThS. Cao Thị Bích Phượng 

TS. Nguyễn Văn Giáp 
Lê Quốc Hòa (SV TYCK59) 

Nhâm Thị Thanh Thảo (SV 

TYC K59) 
Đỗ Tiến Khang (SV 

TYBK60) 

 
3/2017-
3/2018 

24 Đã NT 

 

T2017-03-07VB: Nghiên cứu ứng 

dụng kỹ thuật site-directed 
polymerase chain reaction (PCR) 

ThS. Nguyễn Thị Hằng 

ThS. Vũ Đức Hạnh 
ThS.Nguyễn Thị Phương 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 



gây đột biến gen qacA để nghiên 

cứu chức năng của bơm vận chuyển 

thuốc QacA trong hiện tượng đa 
kháng thuốc kháng sinh của 

Staphyloccocus aureus 

Appliation of site-directed 
polymerase chain reaction (PCR) to 

mutate gene qacA in order to study 

the function of multidrug efflux 
QacA in multidrug resistant 

Staphyloccocus aureus 

Trần Thị thu Huyền (SV 

TYAK59) 

Nguyễn Thị Mai (SV 
TYAK59) 

Vũ Thị Minh Tú (SV 

TYAK59) 

 

T2017-04-08VB: Tổng hợp hạt 

nano sắt bằng dịch chiết lá chè xanh 
để xử lý một số chất ô nhiễm trong 

nước. 

Synthesis of nano zero valent iron 

using  green tea extraction and 
treatment of some contaminants in 

water 

ThS. Ngô Thị Thương 

Lê Thị Thu Hương 
Nguyễn Thị Hường (SV 

MTDK58) 

Lê Thị Ngọc (SV MTDK58) 

Nguyễn Thị Huế 
(SVKHMTAK60) 

Lê Thị Quỳnh (SV KHMTA 

K60) 
Nguyễn Việt Linh (KHMTB 

K59) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-04-09VB: Đánh giá nguy cơ 

hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất 

nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bằng 
công nghệ Viễn thám 

Assessment of the impactof drought 

hazard on agricultural production in 

Bac Giang provice using remote 
sensing 

ThS. Nguyễn Đức Thuận 

Phạm Quý Giang 
Đỗ Thị Loan 

Lê Đức Thiện (SV QLĐĐ D 

K59) 
Bùi Thị Phương Dung (SV 

QLĐĐ D K59) 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

(SVQLĐĐC K59) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-05- 10VB: Nghiên cứu, thiết 

kế,  chế tạo bộ phận thu gom và sơ 

chế  rơm rạ làm nguyên liệu chế 

biến  
Improvement, design of  straw 

ThS. Nguyễn Trọng Minh 

Nông Văn Nam 

Bùi Văn Hoàn (SV 

CKĐLK59) 
Đỗ Trung Anh (SV CKĐL 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 



collector as raw material for 

processing 

K59) 

Trần Thị Hương Liên (SV 

CKĐL K59)  

 

T2017-06- 11VB: Phát triển nuôi 

trồng thủy sản ven biển ở huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
The development of coastal 

aquaculture in Nghi Loc district, 

Nghe An province 

Ths. Trần Thị Như Ngọc  

ThS. Thái Thị Nhung 

Vi Thị Thu Hà (SV K59 

PTNTE) 
Nguyễn Văn Tiến (SV K59 

PTNTA) 

Lê Thị Ngọc Quỳnh (SV 
PTNTA K59) 

 
3/2017-
3/2018 

24 Đã NT 

 

T2017-06- 12VB: Phát triển sản 

xuất cam bền vững trên địa bàn 
huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

Sustainable development of oranges 

production in Nghia Dan district, 
Nghe An provine 

ThS. Nguyễn Thanh Phong 

CN. Vũ Thị Thu Hương 

Mạc Thị Anh Vân (SV KTNE 
K60) 

Nguyễn Thị Hằng (SV 

QLKTB K59) 
Nguyễn Ngọc Anh (SV 

KTNNA K61) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-07- 13VB: Ứng dụng chiến 

lược bản đồ tư duy trong việc cải 
thiện năng lực đọc tài liệu chuyên 

ngành bằng Tiếng Anh của sinh 

viên tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam ( nghiên cứu trường hợp của 
sinh viên Khoa Nông học) 

Applying the mind map strategy in 

improving students’ materials 
reading ability in English at 

Vietnam National University of 

Agriculture (a case study of students 
in Faculty of Agronomy 

Nguyễn Thị Ngọc Thu 
Nguyễn Thị Bích Liên 

Hà Thanh Lam (SV 

SPKTK60) 

Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 
(SV SPKTK60) 

Đinh Trọng Hiếu (SV 

SPKTK60) 

 
3/2017-

3/2018 
15 Đã NT 

 

T2017-08- 14VB: Nghiên cứu sự 

biến đổi thành phần trong quá trình 

lên men của nước chua - tác nhân 
đông tụ protein trong sản xuất đậu 

ThS. Nguyễn Huy Bảo 

Trần Thị Thu Hằng 

Đậu thị lài (SV CNTPBK60) 
Lê Thị Thảo Hương (SV 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 



phụ. 

Changes in composition of acidic 

whey, a protein coagulant in tofu 
production. During fermentaion 

CNTPB K60) 

Bùi Khánh Linh (SV CNTPA 

K59) 

 

T2017-08- 15VB: Nghiên cứu sử 

dụng nước hoạt tính để đẩy nhanh 
quá trình nảy mầm và   tăng hàm 

lượng isoflavon của hạt đậu nành.   

Exploring to use electrolysis of 
water to accelerate germination and 

increase the amount of soybean 

isoflavones 

ThS. Ngô Xuân Dũng 

Trần Thị Nhung 

Nguyễn Thị Thùy (SV 
CNTPB K59) 

Nguyễn Thị Thương (SV 

CNTPA K59) 
Nguyễn Thị Thanh Hoa (SV 

CNTPB K58) 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SV 
CNTPC K59) 

 
3/2017-

3/2018 
16.8 Đã NT 

 

T2017-09- 16VB: Nâng cao ý thức 

thực hiện văn hóa học đường cho 

sinh viên Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam 

Raise awareness of the cultural 

implementation of the school for 

students in Viet Nam National 

University of Agriculture 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Lê Văn Hùng 

Hà Thị Yến 
Nguyễn Công Thành (SV 

XHHAK59) 

Trần Thị Ngọc Ánh (SV 

XHHA K59) 
Đoàn Thị Thu Phương 

(SVXHHA K59) 

Nguyễn Trần Quang (SV 
XHHA K58) 

 
3/2017-

3/2018 
15 Đã NT 

 

T2017-11- 17VB: Nghiên cứu sinh 

kế của hộ dân tại huyện nghèo nhất 

cả nước: Trường hợp nghiên cứu tại 
huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  

Households livelihood in the 

poorest districts in Vietnam: a case 
study at Ba Be district, Bac Kan 

province 

ThS. Nguyễn Hải Núi 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Phạm Công Nguyên 
(SVQTKDB K59) 

Tô Thị Lan Anh (SV QTM 

K59) 
Hoàng Minh Vương (SV 

QTTCA K59) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-12- 18VB: Phân lập và tuyển 

chọn các chủng vi khuẩn và nấm 
mốc từ đất có khả năng sinh tổng 

Trần Thị Hồng Hạnh 

Trần Thị Đào 
Nguyễn Thị Tuyết (SV 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 



hợp enzyme chitinase có hoạt tính 

cao 

Isolation and selection of bacteria 
and fungistrains producing chitinase 

with high chitinolytic activity from 

soils 

CNSHA K58) 

Bùi Thị Sen (SV CNSHC 

K59) 
Lê Thị Ngọc An (SV CNSH 

AK59) 

 

T2017-12- 19VB: Nghiên cứu nhân 
nhanh in vitro cây Xáo tam phân 

(Paramignya trimera) nhằm bảo tồn 

nguồn dược liệu quý. 
Paramignya trimera) nhằm bảo tồn 

nguồn dược liệu quý. 

Study on in Vitro Micropropagation 
of Paramignya trimera to 

Consevating the Valuable Medicine 

Phí Thị Cẩm Miện 

Bùi Thị Thu Hương 

Đỗ Hữu Trường (SV CNSHC 
K57) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-18- 20VB: Nghiên cứu khai 

thác nguồn vật liệu chọn tạo giống 

dưa thơm chất lượng cao. 

Utilization of melon germplasm for 
high quality hybrid melon 

development 

KS. Đoàn Thị Yến 

Phạm Quang Tuân 
Vũ Thanh Hải 

Nguyễn Tiến Dũng 

Nguyễn Thị Hương (SV 

CGCTA K59) 
Đỗ Thị Hoa (SV CGCTA 

K59) 

Phạm Quỳnh An (SV CGCTA 
K59) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 

 

T2017-19- 21VB: Khả năng sinh 

sản của Gà Hồ, gà Đông Tảo nuôi 
theo phương thức truyền thống (thả 

vườn) và nuôi trong lồng 

Fertility of Ho chicken and Dong 
Tao chicken raised under traditional 

farming method (free range in 

backyard) and using battery cages 

ThS. Hoàng Ngọc Mai 

Nguyễn Văn Duy 

Lê Minh Trí (SVCNTYBK59) 
Nguyễn Thị Thúy (CNTYB 

K59) 

Vũ Văn Mạnh ( POHEK60) 
Đỗ Thị Vân (CNTYD K59) 

Tô Thị Trang (POHE K60) 

Tạ thị Bích Nhung 

(CNTYDK59) 

 
3/2017-

3/2018 
24 Đã NT 



 

T2018-01-01VB: Nghiên cứu quy 

trình vi ghép chanh leo  
Research on micrografting of 

Passion fruit Passiflora edulis. 

Đoàn Thu Thuỷ 

Phạm Thị Ngọc, thư ký 

Trần Anh Tuấn 
Vũ Duy Kiên (KHCTCK60) 

Đinh Trọng Tùng (GIK60) 

Lê Thị Huế (KHCTBK60) 

 
3/2018-
3/2019 

25 Đã NT 

 

T2018-01-02VB: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của dư thừa độ ẩm đến sự 

hình thành và phân hóa rễ củ khoai 
lang 

The effects of excessive moisture on 

storage root formation and 
development of sweetpotato  

Nguyễn Văn Lộc 
Nguyễn Thị Minh Ngọc (thư 

ký) 

Phan Thị Hồng Nhung 
Lê Mạnh Trí (K60KHCTT) 

Tạ Điệp Viễn Phương 

(K60KHCTT) 
Trần Hoài Giang 

(K60KHCTT) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-02-03VB: Ấp trứng nhân tạo 

nhằm nâng cao năng suất sinh sản 
của bồ câu Pháp tại trại chim bồ câu 

Pháp khoa Chăn nuôi, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 

 Utilization artificial hatching to 
improve reproductive productivity 

of French pigeon at the Pigeon 

Farm of the Department of Animal 
Husbandry, Vietnam University of 

Agriculture. 

Nguyễn Thị Vinh 

Nguyễn Hoàng Thịnh (thư ký) 
Hoàng Anh Tuấn     

Nguyễn Lam Giang (POHE 

K60) 

Nguyễn Thị Thương  (POHE 
K60) 

Bùi Thị Ngọc  (POHE K60) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-02-04VB: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của hàm lượng đạm trong 
thức ăn đến quá trình tăng trưởng và 

hiệu quả sử dụng thức ăn của lươn 

đồng Fluta alba (Bloch & 
Schneider, 1801). 

(The effect of protein content in 

feed on the growth of eel Fluta alba 

(Bloch & Schneider, 1801) 

Mai Văn Tùng 
Lê Xuân Chinh (thư ký) 

Nguyễn Công Thiết 

Nguyễn Thị Cúc (K59NTTS) 
Nguyễn Văn Cường 

(K59NTTS) 

Bùi Thị Hân (K59NTTS) 

 
3/2018-

3/2019 
20 Đã NT 



 

T2018-02-05VB: Nghiên cứu sự lưu 

hành, đặc điểm sinh học phân tử và 

phương pháp chẩn đoán vi khuẩn 
Aeromonas veronii độc lực cao 

phân lập từ các vụ dịch EUS 

(Epizootic Ulcerative Syndrome) 
trên cá lăng ở các tỉnh Miền Bắc 

Distribution, molecular biology and 

diagnosis method for pathogenic 
Aeromonas veroniiisolated from 

diseased channel catfish in 

outbreaks of Epizootic Ulcerative 

Syndromein Northern Vietnam 

Trương Đình Hoài 

Đoàn Thị Nhinh 

Lê Việt Dũng 
Lê Văn Giang 

Bùi Thị Nguyệt Hà (BHTS 

K60) 
Trần Thị Bảo Ngọc (BHTS 

K60) 

Bùi Huỳnh Đức (BHTS K60) 
Nguyễn Văn Hiệu (BHTS 

K60) 

Nguyễn Thị Hiền (BHTS 

K60) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-03-06VB: Đánh giá khả 

năng ức chế vi khuẩn in vitro đối 

với vi khuẩn gây bệnh viêm tử cung 

bò của nano bạc và thảo dược khi sử 
đơn lẻ và phối hợp” 

In vitro anti-bacterial effect of herbs 

extract and nano silver on bacteria 
isolated from the metritis in cows 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Nguyễn Đức Trường 

Nguyễn Thị Phương 

Trần Thị Ánh 
Nguyễn Thị Bích Ngọc 

(K61TYH) 

Nguyễn Thị Thảo (K60TYF) 
Dương Thị Ngọc (K60TYA) 

Lê Thị Hằng (K60TYC) 

Nguyễn Thị Việt Xuyên 
(K60TYF) 

 
3/2018-
3/2019 

25 Đã NT 

 

T2018-03-07VB: Khảo sát tỷ lệ 

nhiễm Rotavirus ở lợn tại một số 
tỉnh phía Bắc bằng phương pháp 

RT-PCR 

Survey on prevalence of Rotavirus 

in pigs in some of Northern 
provinces by using RT-PCR method 

Đào Lê Anh 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Ngô Thị Hạnh 
Lê Quốc Hoà (K59TYC) 

Phạm Quang Hưng 

(K61TYA) 

Lưu Thị Trâm (K60TYB) 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

(K61TYA) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-03-08VB: Nghiên cứu ứng 

dụng chiết xuất thảo dược trong 
việc nâng cao phẩm chất tinh dịch 

Nguyễn Đức Trường 

Nguyễn Thị Thanh Hà (thư 
ký) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 



chó đực giống 

“Development of alternative herbal 

extracts improving quality semen of 
stud dog” 

Nguyễn Thanh Hải 

Ngô Thành Trung 

Đinh Thị La (K60 CNSHB) 
Nguyễn Ngọc Ánh (K60 TY) 

Vũ Thị Mỹ Duyên 

(K61CNSHE) 

 

T2018-04-09VB: Nghiên cứu quy 

trình tách chiết chất màu thực phẩm 
Anthocyanin từ nguồn nguyên liệu 

tự nhiên ở Việt Nam bằng các 

phương pháp hóa học 
A study on the procedure of 

extracting food dye Anthocyanin 

from Vietnam's natural resources by 

chemical methods 

Chu Thị Thanh 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (thư 

ký) 

Nguyễn Thị Hoàng Lan 
Vũ Thị Trang 

Trần Hà Diệu Linh (K60 

QLTP) 
Phan Thị Thu Tình (K60 

CNTPA)  

Nguyễn Thị Yến 

(K61KHMTA) 
Phạm Thị Như Phương 

(K61KHMTB) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-04-10VB: Ước tính sinh 

khối trên bề mặt tán rừng Vườn 
quốc gia Ba Vì bằng công nghệ 

Viễn thám 

Estimated biomass of the forest 
canopy in Ba Vi National park 

using remote sensing technology 

Nguyễn Đức Thuận 

Hoàng Quốc Việt 
Phạm Quý Giang 

Đỗ Thị Loan 

Nguyễn Thị Mai 
(QLĐĐBK61) 

Đỗ Thị Hồng Xuân 

(QLĐĐBK61) 
Mai Thị Thanh Huyền 

(QLĐĐCK61) 

 
3/2018-
3/2019 

25 Đã NT 

 

T2018-05 -11VB: Nghiên cứu thiết 
kế và chế tạo máy lăn sơn tường 

Study on design and manufacture a 

roller painting machine 

Phạm Thị Hằng  

Đào Xuân Tiến (thư ký) 
Kiều Văn Viên  

Chu Kim Mạnh (K61CKDL) 

Phạm Văn Giang 

(K61CKNN) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 



Nguyễn Xuân Đạt 

(K61CKCTM) 

 

T2018-05 -12VB: Thiết kế, chế tạo 
bộ phận điều khiển nhiệt tự động 

cho máy sấy đa năng đảo chiều gió 

có tính cơ động và tận dụng phế phụ 

phẩm nông nghiệp. 
Design and manufacture of 

automatic thermostatic control units 

for versatile reversible wind turbin 
dryer and utilization of agricultural 

by-products 

Nguyễn Văn Điều  

Bùi Quốc Huy (thư ký) 
Ngô Trí Dương  

Hoàng Xuân Anh  

Tạ Hữu Đạt (K58TDHA) 

Quách Văn Đan  (K58TDHB) 
Nguyễn Công Nam 

(K59TDHA) 

Nguyễn Sỹ Hội  (K60TDHB) 

 
3/2018-
3/2019 

25 Đã NT 

 

T2018-06 -13VB:Giải pháp nâng 

cao nhận thức và mức sẵn lòng chi 
trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn 

của người dân huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 
Solutions to improve awareness and 

willingness to pay for rural clean 

water of local people in Thuy 

Nguyen district, Hai Phong city 

Nguyễn Thị Thu Quỳnh 

Bùi Thị Khánh Hòa 

Bùi Văn Hiền (QLKTAK59) 
Phạm Văn Tư (QLKTBK59) 

Bùi Trung Đức (KTNEK59) 

 
3/2018-

3/2019 
20 Đã NT 

 

T2018-08-14VB:Ảnh hưởng của 

điều kiện nảy mầm đến sự biến đổi 

chỉ tiêu sinh lý, hàm lượng 

polyphenol, resveratrol và hoạt tính 
kháng oxy hóa trong quá trình nảy 

mầm của hạt lạc 

(Tên tiếng Anh: Effect of 
germination conditions on 

physiological properties, 

polyphenol, resveratrol content and 
antioxidant activities of peanut 

kernel) 

Nguyễn Vĩnh Hoàng 
Nguyễn Xuân Bắc (thư ký) 

Nguyễn Văn Lâm 

Lại Thị Ngọc Hà 

Đinh Thị Ninh (K60CNSTH 
A) 

Nguyễn Huy Bắc 

(K60CNSTH A) 
Nguyễn Thị Mỹ Anh 

(K60CNSTH A) 

Vũ Thị Yến (K60CNSTH B) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-11-15VB: Nghiên cứu giải 

pháp quản lý môi trường nước của 
các hộ nuôi trồng thủy sản ven biển 

ThS. Đào Hồng Vân   

ThS. Nguyễn Ngọc Mai (thư 
ký) 

 
3/2018-

3/2019 
20 Đã NT 



huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Study of the solutions for water 

management of coastal aquaculture 
households in Thai Thuy district, 

Thai Binh province 

ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh  

Mạc Thị Anh Vân  (K60 

KTNE) 
Lương Nguyễn Khánh Linh 

(K61 KTNN A) 

Nguyễn Mậu Minh Duy (K60 
KTA)  

 

T2018-11-16VB: Nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 

nông nghiệp theo hướng ứng dụng 
công nghệ cao của các hộ sản xuất 

rau ở Mộc Châu, Sơn La. 

Factors affecting the high 
technology application in 

agricultural development of 

vegetables production household in 

Moc Chau district, Son La province. 

Nguyễn Đăng Học 

Hoàng Thị Mai Anh (thư ký) 
Bùi Thị Khánh Hòa 

Phạm Thị Thường (Lớp 

KEPK61) 
Vũ Thị Duyên (Lớp KEPK61) 

Trần Thị Quỳnh Anh (Lớp 

KEPK61) 

 
3/2018-

3/2019 
20 Đã NT 

 

T2018 -12-17VB: Nghiên cứu tạo 

chủng nấm sò lai giữa một số chủng 

nấm sò và đánh giá các con lai thu 

được 
Study on the breeding of hybrid 

oyster mushroom between some 

oyster mushroom strains and 
assessing obtained hybrid strains 

ThS. Trần Đông Anh 

TS. Nguyễn Thị Bích Thùy 

ThS. Ngô Xuân Nghiễn 

ThS. Nguyễn Thị Luyện (thư 
ký) 

Vũ Thị Như Hoa 

(CNSHPK60) 
Lê Thế Cương (CNSHPK61) 

Đỗ Thị Thu Quỳnh  

(CNSHPK61) 
Đinh Văn Nam  (CNSHPK61) 

 
3/2018-
3/2019 

25 Đã NT 

 

T2018 -12-18VB: Sàng lọc và 

nghiên cứu các đặc điểm sinh học 

của các chủng xạ khuẩn có khả năng 
đối kháng với vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila gây bệnh trên cá. 

Sreening and characterization of 

actinomycetes capable of 

Nguyễn Thanh Huyền  

Trần Thị Đào (thư ký) 

Trần Thị Hồng Hạnh  
Phạm Lê Anh Minh 

(K61CNSHE) 

Ngô Thị Hồng Lịch 

(K61CNSHA) 

 
3/2018-

3/2019 
20 Đã NT 



antagonising Aeromonas hydrophila 

bacteria that causes disease in fish 

Vương Thị Uyên 

(K60CNSHB) 

 

T2018-18-19VB:Đánh giá các dòng 
lúa thuần chất lượng cao LT2 được 

lai tích hợp 2 gen kháng bệnh bạc lá 

Xa7 và Xa21. 

Evaluation of high quality ò inbred 
lines LT2 that carrying two bacterial 

leaf blight genes Xa7 and Xa21 

Nguyễn Thị Huế 

Vũ Hồng Quảng 
Nguyễn Thị Thu (thư ký) 

Hoàng Đăng Dũng 

Phạm Thị Thu (GiCTK60) 

Đỗ Thu Thủy (GiCTK60) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-18-20VB: Sàng lọc và phát 

triển các nguồn vật liệu ngô phục vụ 

chọn tạo ngô trái cây ưu thê lai dựa 
trên kiểu hình và chỉ thị phân tử 

Screening and developing maize 

materials for fruit maize breeding 
by phenotypes and molecular 

markers 

Nguyễn Trung Đức  
Phạm Quang Tuân  

Nguyễn Thị Nguyệt Anh  

Phan Thị Lan Anh (K60-

KHCTA) 
Nguyễn Mạnh Đồng (K60-

KHCTA) 

Phạm Tiến Đạt (K60-
KHCTA) 

 
3/2018-

3/2019 
25 Đã NT 

 

T2018-19- 21VB: Nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu 

bằng việc sử dụng khẩu phần thức 

ăn tự phối trộn” 
Improving efficiency in growing-

swine production for export purpose 

by using organic mixed feeding 

diets 

ThS. Nguyễn Thị Phương  

ThS. Hoàng Ngọc Mai  

KS. Nguyễn Đình Tiến 
Nguyễn Văn Nùng (K61 

CNP) 

Phạm Xuân Thành (K60 

CNTYA) 
Nguyễn Thị Lan (K60 

CNTYA) 

 
3/2018-
3/2019 

25 Đã NT 

 

T2019-01-01VB: Đánh giá vai trò 

của Axit Salicylic (SA) đến khả 
năng chịu mặn của cây đậu xanh. 

Determine to the role of Salicylic 

Acid (SA) on salt tolerant of Mung 
bean. 

 
Th.s Vũ Tiến Bình 

KS. Nguyễn Thị Hải Hà 

TS. Phạm Tuấn Anh 

Th.s Nguyễn Thị Phương 
Dung 

Nguyễn Thị Hồng (KHCTD 

K60) 
Phan Kim Hoàn (KHCTC 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



K61) 

Nguyễn Thị Anh Thư 

(KHCTA K61) 

 

T2019-01-02VB: Đánh giá khả 

năng sinh trưởng và phát triển của 

bí mỳ sợi (Cucurbita pepo) và bí 

nghệ (Cucurbita moschata) nhập nội 
và so sánh với bí đỏ thuần hoá địa 

phương. 

(Growth and development of 
imported squash varieties, spaghetti 

squash (Cucurbita pepo) and 

butternut squash (Cucurbita 
moschata), in comparison to locally 

adapted squashes.) 

TS. Nguyễn Thị Hoà 

Th.s Phạm Thị Huyền Trang 

TS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Th.S Nguyễn Tuấn Anh 
Trần Việt Anh (K63KHCTA) 

Trần Thị Giang (K62GCT) 

Nguyễn Mạnh Hùng 
(K62GCT) 

Đỗ Văn Đạt (K62GCT) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-01-03VB: Đánh giá ảnh 

hưởng của dinh dưỡng hữu cơ có 

phối trộn với một số chất điều tiết 
sinh trưởng đến sinh trưởng và phát 

triển của lan thạch hộc tía 

(Dendrobium officinale) 

Impact of organic nutrients mixing 
with growth regulators to growth 

and development of Dendrobium 

officinale. 

ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

TS. Nguyễn Thị Hoà 
TS. Vũ Ngọc Lan 

Nguyễn Duy Linh 

(K63KHCTA) 

Hoàng Thị Ninh 
(K63KHCTA) 

Lê Thị Hải Yến 

(K63KHCTA) 
Nguyễn Tú Anh 

(K63KHCTA) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-01-04VB: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của một số chế phẩm điều 
tiết sinh trưởng đến khả năng nhân 

giống và sinh trưởng của một số cây 

đô thị 
Study the effect of growth 

regulating products on the ability of 

propagation and growth of some 

urban trees 

Bùi Ngọc Tấn 

Nguyễn Anh Đức 

Trần Huy Hiệp (K61 RHQ) 
Nguyễn Thị Vân (K62 RHQ) 

Nguyễn Thị Dương Tường 

(K63 RHQ) 
Đỗ Xuân Thành (K61RHQ) 

Nguyễn Thị Ngọc (K61 RHQ) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



 

T2019-02-05VB: “Đặc điểm ngoại 

hình, năng suất sinh trưởng và chất 

lượng thịt của gà Tiên Yên” 
Morphology, growth performance 

and meat quality of Tien Yen 

chicken 

ThS. Nguyễn Đình Tiến 

Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Văn Duy 
Lê Tuấn Vũ (K60 CNTYA) 

Phạm Thị Hậu (K62 CNP) 

Nguyễn Mỹ Uyên (K62 CNP) 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 

 

T2019-02-06VB: Khả năng sinh sản 
và chất lượng trứng của tổ hợp lai 

(F1(Đông Tảo x Lương Phượng) x 

Đông Tảo)) 
(Productive performance and eggs 

of quality of crossbreed (F1(Dong 

Tao x Luong Phuong) x Dong Tao)) 

ThS. Nguyễn Chí Thành 
Nguyễn Văn Duy 

Nguyễn Đình Tiến 

Nguyễn Công Tuấn (K60-
CNTY A) 

Vũ Thị Hoa Thơm (K61-

CNTY B) 
Đỗ Thị Hảo (K61-CNTY B) 

Nguyễn Thị Thương (K61-

CNTY B) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-02-07VB: Đặc điểm ngoại 

hình, năng suất sinh trưởng và chất 

lượng thịt của gà Tre” 

Morphology, growth performance 
and meat quality of Tre chicken 

ThS. Nguyễn Thị Phương 
CN. Nguyễn Đình Tiến 

ThS. Nguyễn Văn Duy 

Ngô Kiều Oanh (K62 CNP) 

Nguyễn Xuân Thọ (K62 CNP) 
Trần Chí Cường (K60 

CNTYC) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-02-08VB: Đánh giá tác động 
của việc bổ sung thảo dược trong 

khẩu phần ăn đến khả năng sinh 

trưởng và kháng bệnh của lợn thịt 
giai đoạn cai sữa - 60kg 

Effect of plant medicines 

supplement in the diets on the 
growth and diseases of growing 

pigs from weaning to 60kg” 

TS. Phan Đăng Thắng 

ThS. Nguyễn Thị Phương 
PGS.TS. Đặng Thúy Nhung 

CN. Nguyễn Đình Tiến 

ThS. Nguyễn Văn Duy 
Phạm T. Bích Phượng (K60 

CNTYA) 

Nguyễn Thị Mai Anh (K61 
CNTYB) 

Nguyễn Thị Thùy Linh (K62 

CNP) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 
T2019-02-09VB:Thử nghiệm khả 
năng gây độc và xác định liều lượng 

Nguyễn Thị Dung 
Trịnh Đình Khuyến 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 



vi khuẩn gây chết 50% trên cá trắm 

cỏ (Ctenopharyngodon idella) ở giai 

đoạn cá giống của một số loài vi 
khuẩn sống trong môi trường nước 

ngọt 

Test for toxicity and to determine 
the dose of 50% killer bacteria in 

grass carp (Ctenopharyngodon 

idella) at the fingerling stage of 
some microbial species that live in 

freshwater environment. 

Trần Ánh Tuyết 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

K61BHTS 
Đỗ Văn Thành (K61BHTS) 

Nguyễn Hữu Quân 

(K61BHTS) 

 

T2019-02-10VB: Nghiên cứu thử 

nghiệm nuôi thương phẩm cá rô phi 

Oreochromis niloticus thịt giòn 
bằng thứ căn đậu tằm 

Research on growing commercial 

tilapia Oreochromis niloticus brittle 

meat with broad bean 

Nguyễn Công Thiết 

Mai Văn Tùng 
Trần Thị Nắng Thu 

Trần Văn Lĩnh (K60 NTTS) 

Nguyễn Ngọc Mai Phương 

(K60 NTTS) 
Trương Thị Trang (K59 

BHTS) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-02-11VB: Nghiên cứu dịch 

tễ học và biện pháp điều trị bệnh 
bào tử sợi đường ruột trên cá chép 

(Cyprinus carpio) tại Hải Dương và 

Hà Nội 
(Study on epidemiology and 

treatment methods of intestinal 

giant cystic disease caused by 
Thelohanellus kitauei infecting 

common carp (Cyprinus carpio) in 

Hai Duong and Ha Noi) 

Nguyễn Văn Tuyến 

Trương Đình Hoài 
Vũ Đức Mạnh 

Nguyễn Viết Tiến 

(K61NTTS) 
Ngô Tuấn Anh (K61NTTS) 

Hoàng Ngọc Kiên 

(K61NTTS) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-03- 12VB: Nghiên cứu sự 

lưu hành của Porcine 
cytomegalovirus trên lợn tại một số 

tỉnh phía bắc Việt Nam 

Study on prevalence of Porcine 

 
Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Văn Thắng  

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Trần Thị Bích (K61 TYC) 
Vũ Phúc Thanh Sang 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



cytomegalovirus in pigs in northern 

provinces of Vietnam 

(K61TYD) 

Hoàng Tấn Minh (K61TYB) 

Nguyễn Thị Huế (K61TYB) 
Đặng Ánh Sao (K61TYH) 

 

T2019-03- 13VB: Ứng dụng 

phương pháp PCR trong chẩn đoán 

bệnh Hồng lỵ trên lợn (Swine 
dysentery - SD) do Brachyspira 

hyodysenteriae gây ra. 

Application of  PCR method for 
diagnosis of  Swine dysentery 

caused by Brachyspira 

hyodysenteriae. 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Đào Lê Anh 

Nguyễn Thị Thu Hương 
Nguyễn Tiến Dũng  

(K63TYC) 

Nguyễn Hữu Nghĩa 
(K63TYD) 

Nguyễn Trung Kiên 

(K62TYD) 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 

 

T2019-03- 14VB: Nghiên cứu ứng 
dụng phản ứng RT-nested PCR phát 

hiện Avian metapneumovirus 

(aMPV) trong hội chứng hô hấp 
phức hợp ở gà nuôi tại Hà Nội và 

vùng phụ cận”  

( Establishment of RT-nested PCR 

to detect Avian metapneumovirus 
(aMPV) in respiratory disease 

complex of chickens raised in Hanoi 

and neighbor provinces) 

Cao Thị Bích Phượng 

Nguyễn Văn Giáp 
Vũ Thị Ngọc 

Nguyễn Quang Đức 

(LTK61TY) 

Lê Văn Hai (TYDK62) 
Lê Khắc Duy (CNTYAK61) 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 

 

T2019-03- 15VB: Nghiên cứu chức 
năng của bơm vận chuyển QacA 

trong hiện tượng đa kháng thuốc 

kháng sinh của Staphyloccocus 
aureus bằng kỹ thuật vận chuyển 

Fluorimetric  

Investigation of the function of 
multidrug efflux QacA in multidrug 

resistant Staphyloccocus aureus by 

Fluorimetric transport assay 

ThS. Vũ Đức Hạnh 

PGS.TS. Lại Thị Lan Hương  
ThS. Nguyễn Thị Hằng 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

BSTY. Nguyễn Thị Minh 
Phương 

Nguyễn Quang Vinh 

(K61TYB) 
Nguyễn Thị Tĩnh (K61TYG) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 
T2019-04- 16VB: Tách chiết tinh 
dầu củ nghệ trắng (Cucurma 

Lê Thị Thu Hương 
Ngô Thị Thương 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 



Aromatica Salisb) để bảo quản thực 

phẩm. 

(Extract essential oils of Cucurma 
Aromatica Salisb rhizomes to apply 

in food preservation) 

Chu Thị Thanh 

Đặng Minh Hiếu 

(K62CNTPC) 
Trần Thị Chung (K61CNTPB) 

Nguyễn Thị Lan Hương 

(K62CNTPB) 

 

T2019-04- 17VB: Phân lập, tuyển 
choṇ một số loài vi khuẩn lam có 

khả năng cố điṇh nitơ làm giống để 

sản xuất phân bón sinh hoc̣ cho sản 
xuất lúa”  

(Isolation, selection of several 

species of cyanobacteria containing 
capability of nitrogen fixing to 

produce biological fertilizer for rice 

production) 

Nguyễn Xuân Hoà 

Đinh Hồng Duyên 

Nguyễn Xuân Cảnh 
Nguyễn Tú Điệp 

Nguyễn Thị Khánh Huyền 

Chang A Trai (K62KHMTA) 
Hoàng Quý Nam 

Đinh Tuấn Nghĩa 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-04- 18VB: Thành phần hóa 

học và hoạt tính ức chế enzym a-
glucosidase của cây Dâu gia xoan 

(Spondias lakonensis Pierre) 

 Chemical composition and α-

glucosidase inhibitory activity of 
Spondias lakonensis Pierre 

Lê Thị Mai Linh 
Nguyễn Thị Hoàng Lan 

Vũ Thị Huyền 

Đoàn Thị Thúy Ái 

Đặng Thị Phương Nhung 
(K62CNTPA) 

Nguyễn Thị Lý (K62 QLTP) 

Vũ Hải Yến (K62CNTPB) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-05 -19VB: Phân tích dao 
động kết cấu Panel FGM hai độ 

cong làm việc trong môi trường 

nhiệt độ 
(Vibration analysis of functionally 

graded doubly-curved panel in 

thermal environment) 

Dương Thành Huân 

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 

Phạm Thị Oanh (CTK60) 
Trần Thị Xuân (CTK61) 

Phạm Thu Hằng (CTK61) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-06 -20VB: Phân tích sinh kế 
của hộ chăn nuôi bò thịt theo hướng 

hàng hoá trên địa bàn huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. 
(Livelihood analysis beef cattle 

ThS. Bùi Văn Quang 
ThS. Nguyễn Thọ Quang Anh 

ThS. Trần Thế Cường 

Lô Tiến Biểu (KTNEK60) 
Khương Thị Hồng Hiệp 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 



production of households in Dien 

Bien district, Dien Bien province) 

(KTNNAK62) 

Phạm Thị Hiền (KTNEK62) 

Nguyễn Thị Vân Anh 
(KTNEK62) 

Nhữ Thị Thúy  (KTNEK62) 

 

T2019-08-21VB: Nghiên cứu phát 

triển sản phẩm xúc xích dinh dưỡng 
từ thịt gà 

Development of nutritional sausage 

product from chicken meat 
 

Trần Thị Nhung  

Hoàng Thị Minh Nguyệt (thư 
ký) 

Đinh Thị Hiền 

Nguyễn Thị Dung 
(K62CNTPA) 

Dương Hoàng Nam 

(K61CNTPA) 
Trần Thị Hoài (K62CNTPB) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-08-21VB: Nghiên cứu chế 

tạo màng phủ ăn được từ chitosan, 

nha đam, lá đu đủ và ứng dụng 
trong bảo quản quả xoài khỏi bệnh 

thán thư 

(Study to create edible coating from 

chitosan, Aloe vera & papaya leaf 
and application to protect mango 

from anthracnose) 

Nguyễn Thị Thu Nga 

Nguyễn Xuân Bắc 

Vũ Thị Kim Liên (K61 - 
CNTPC) 

Trương Thị Mai 

(K59BVTVB) 

Phạm Thị Phượng (K61 - 
CNTPC) 

Lê Thị Tâm (K62 - CNTPA) 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 

 

T2019-08- 23VB: Giới trong sản 

xuất rau an toàn của các hộ gia đình 
(Nghiên cứu trường hợp tại xã Vân 

Hội - Tam Dương - Vĩnh Phúc) 

(Gender in safe vegetable 
production 

  (A case study in Van Hoi 

Commune - Tam Duong District – 
Vinh  Phuc Province)   

Trần Thanh Hương 

Phạm Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Thu Hà 
Nguyễn Đắc Dũng 

Hà Phương Linh (XHH K63) 

Bùi Thị  Hồng Điều (XHH 
K61) 

Nông Thị Thảo (XHH K61) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-09- 24VB: Ứng dụng công 

nghệ kết nối vạn vật ( Internet of 

Things - IoT) thiết kế chế tạo mô 
hình hệ thống tự động giám sát chất 

Vũ Thị Thu Giang 

Nguyễn Quang Huy 

Nguyễn Thái Học 
Lục Văn Quý  (K60 TDH)  

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



lượng nước của ao nuôi thủy sản (sử 

dụng cho nuôi tôm, cá). 

(Application of Internet of Things 
(IoT) technology to design and 

manufacture a model of automatic 

water quality  monitoring system  of 
aquaculture ponds (used for shrimp 

and fish farming) 

Nguyễn Văn Thành (K59 

TDHA)  

 

T2019-11- 25VB: Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 

mua thực phẩm hữu cơ của các hộ 
dân tại quận Long Biên, Hà Nội. 

(To study the factors affecting the 

buying decision organic foods of 

households at Longbien district, 
Hanoi city) 

ThS. Nguyễn Ngọc Mai 

Ths. Lê Thị Thanh Hà 
ThS. Đào Hồng Vân 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền 

Đoàn Ngọc Ánh (K62 QTKD 
A) 

Đỗ Khánh Linh (K62 QTKD 

A) 

Lương Văn Tùng (K62 QTKD 
A) 

Mạc Thị Anh Vân (K60 

KTNE) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-11- 26VB: Quản trị rủi ro và 
đối phó rủi ro trước nguy cơ dịch 

bệnh  tại các nông hộ chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình 
(Risk management and risk 

response to disease risks in 

livestock farmers in Thai Binh 
province) 

Đoàn Thị Ngọc Thúy 
Nguyễn Thị Thu Trang 

Nguyễn Hải Núi 

Bùi Tiến Anh (K62QTM) 
Nguyễn Thị Lan Phượng 

(K62QTTC) 

Đặng Thảo 
Phương(K62QTKD)  

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 

 

T2019-12- 27VB: Nghiên cứu ảnh 

hưởng cơ chất đến sinh trưởng, phát 

triển của hệ sợi và hình thành quả 
thể nấm hương (Lentinula edodes ) 

Studies on thesubstrate effects in the 

growth and development of mycelial 

and fruit body prodution of 
Lentinule edodes 

ThS. Nguyễn Thị Luyện 

TS. Nguyễn Thị Bích Thùy 

ThS. Trần Đông Anh 
Nguyễn Thị Huyền Trang 

Khổng Thị Kim Tiến  

(K60CNSHP) 

Đỗ Thị Hương  (K60CNSHP) 
Nguyễn Thị Mơ  

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



(K60CNSHP) 

Trần Thị Thùy Trang  

(K60CNSHP) 

 

T2019-12- 28VB: Xây dựng và biểu 

hiện cấu trúc tái tổ hợp gen mã hóa 

lactoferrin bò ở nấm men Pichia 
pastorisKM71H 

Trịnh Thị Thu Thủy  

Nguyễn Quốc Trung 

Nguyễn Thị Cẩm Châu 

Phan Thị Hiền 
Hà Thị Phương Thảo 

(K63CNSHA) 

Đỗ Văn Đức (K63CNSHC) 
Nguyễn Trà My 

(K61CNSHE) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-12- 29VB:Xây dựng quy 

trình nhân giống in vitro Thảo quả 
(Amomum aromaticum)  

“In vitro micropropagation of 

cardamom (Amomum aromaticum” 

Phạm Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thanh Hải 
Đinh Trường Sơn 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Nguyễn Phương Ngân 
(K61CNSHB) 

Lưu Thị Hoa (K61CNSHA) 

Vũ Đức Cảnh (K61CNSHE) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-12- 30VB: Nghiên cứu sử 

dụng nano bạc trong nuôi cấy in 

vitro cây chuối Ngự Đại Hoàng  
(The study used nano silver on Dai 

Hoang banana plant tissue culture) 

ThS. Trần Hiền Linh 
ThS. Nguyễn Thị Bích Lưu 

PGS.TS. Đồng Huy Giới 

TS. Bùi Thị Thu Hương 

Bùi Thị Thanh Xuân 
(K61CNSHE) 

Vũ Ngọc Hưng (K62CNSHE) 

Nguyễn Đức Vinh 
(K61CNSHA) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-12- 31VB: Xác định tần số 
alen/kiểu gen các gen ứng cử, liên 

quan đến đặc điểm sinh trưởng ở gà 

Liên Minh. 
Evaluate the frequencies of alleles 

and genotypes of the candidate 

Nguyễn Thanh Huyền 

Trần Thị Bình Nguyên 

Phạm Thu Giang 
Nguyễn Tố Loan (K62 – 

CNSHB) 

Vũ Ngọc Dương (K61-
CNSHA) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



genes associated to growth traits in 

Lien Minh chickens in Vietnam. 

Phạm Thị Vui   (K61-CNSHA 

)        Nguyễn Thị Thanh Trà 

Trần Thị Hoa 

 

T2019-12- 32VB: Nghiên cứu ứng 

dụng chiết xuất thảo dược trong 

việc nâng cao phẩm chất tinh dịch 

gà sáu ngón giống 
“Research and application of herbal 

extracts in improving the quality of 

the six-finger chicken sperm” 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Phạm Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thanh Hải 

Nguyễn Đức Trường 
Nguyễn Việt Hùng (K60 

CNSHC) 

Mai Ngọc Phong  (K60 
CNSHC) 

Nguyễn Phương Anh 

(K60CNSHA) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-12- 33VB: Sàng lọc và tuyển 
chọn các các chủng xạ khuẩn có khả 

năng đối kháng với nấm Fusarium 

oxysporum f.sp cubense (FOC) định 
hướng sản xuất chế phẩm phòng trừ 

bệnh héo rũ Panama trên chuối 

Screening and selection of 

actinomycetes capable of 
antagonising Fusarium oxysporum 

f.sp  cubense (FOC) to produce the 

bioproduct for treatment of Panama 
disease on banana 

Trần Thị Hồng Hạnh  
Trần Thị Đào 

Nguyễn Thanh Huyền 

Phạm Lê Anh Minh 
(K61CNSHE) 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

(K61CNSHE) 

Nguyễn Lệ Trà My 
(K61CNSHE) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-15 -34VB: Đánh giá đặc 

điểm nông sinh học của hoa Dạ lan 

hương( hyacinthus orientalis) năm 
2019-2020 tại Gia Lâm, Hà Nội” 

Evaluation of the agronomic 

characteristics of Hyacinth varieties 
(Hyacinthus orientalis) in 2019-

2020 at Gia Lam, Ha noi. 

Vũ Thị Xuân Bình 
Nguyễn Thị Nguyệt Anh 

Nguyễn Thị Nghọc Hân 

Tạ Điệp Viễn Phương 
(KHCTTTK60) 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

(KHCTCK60) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019- 16 -35VB: Đánh giá trách 

nhiệm xã hội (CSR) của một số 
doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ 

ThS. Mai Thị Phượng 

Lê Thị Soi 
Đỗ Thị Linh 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa 

bàn phía bắc Việt Nam. 

(Corporate Social Responsibility 
(CSR) assessment of medium and 

small scale livestock enterprises in 

northern Vietnam) 

Nguyễn Thị Châm (K63TYC) 

Vương Thị Hoa (K63TYH) 

Nguyễn Khắc Đạt 
(K63QLDDA) 

 

T2019- 16 -36VB: Phát triển chăn 

nuôi lợn theo hướng an toàn thực 

phẩm tại huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh 

(Development of pig production for 

improving food safety in pork in 
Thuan Thanh district, Bac Ninh 

province) 

Nguyễn Văn Phơ 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

Ninh Xuân Trung 

Nguyễn Phương Dung 
Nguyễn Thị Tuyết 

Ngô Thị Thủy (K60KTNNB) 

Nguyễn Hồng Phong 
(K61KTA) 

Nguyễn Xuân Hiếu 

(K61KTA) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-18-37VB: Đánh giá chọn lọc 
nguồn vật liệu ưu tú phục vụ chọn 

tạo giống ngô ngọt ưu thế lai tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Evaluating and selecting elite maize 
germplasms for sweet maize 

breeding at Vietnam Nation 

University of Agriculture 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh  

Phạm Quang Tuân (thư ký) 
Hoàng Thị Như Ý (K61NNP) 

Trịnh Thị Lan Hương 

(K62KHCTA) 

Phạm Thị Thảo Nhi 
(K62CNSHC) 

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 

 

T2019-18-38VB: Nghiên cứu sử 

dụng GA3 để duy trì dòng đơn tính 
cái G9 phục vụ chọn giống dưa 

chuột. 

Using GA3 to maintain the 
mononuclear line G9 for cucumber 

breeding. 

Đoàn Thị Yến 
Nguyễn Trọng Tú 

Nguyễn Thanh Tùng 

Nguyễn Thị Vân Vân 
(K62KHCTA) 

Phạm Tiến Anh 

(K62KHCTA) 
Hà Thị Thi (K60KHCTD) 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 

 

T2019-18-39VB: Phát triển và đánh 

giá các dòng ngô trái cây triển vọng, 

năng suất và chất lượng cao. 
Developing and evaluating elite 

Hoàng Thị Thùy 

Phạm Quang Tuân 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh 
Trịnh Thanh Tâm (K60-

 
4/2019 - 

4/2020 
25 Đã NT 



fruit maize materials with high 

quality and yield 

KHCTA) 

Khổng Ngân Nguyệt (K60-

KHCTB) 
Hoàng Thị Thắm (K60-

KHCTD) 

 

T2019-18-40VB: Đánh giá khả 

năng kháng bệnh bạc lá của tập 
đoàn lúa thuần chất lượng cao, ngắn 

ngày mang gen kháng Xa7, Xa21 tại 

Gia Lâm, H à Nội. 
Evaluation of the resistance to 

bacterial leaf blight of high quality 

and short growth duration of inbred 
lines that carrying Xa7 and Xa21 at 

Gia L  am, Ha Noi 

Nguyễn Thanh Tùng 
Nguyễn Thị Huế 

Nguyễn Thị Thu 

Hoàng Đăng Dũng 
Trần Thị Thanh Xuân 

(K61KHCTB) 

Lê Thị Hòa  (K61KHCTB) 
Lê Thu Trang  (K61KHCTB) 

 
4/2019 - 
4/2020 

25 Đã NT 

 

T2020-01-01VB: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của nồng độ và thời điểm xử 
lý GA3 đến tỷ lệ đậu quả và chất 

lương quả nho Hạ đen 

Study the effect of gibberellic acid 

concentration and time of 
application on fruiting rate and 

quality of "Ha Den" grape 

 

KS. Đỗ Thị Thanh (chủ 
nhiệm) 

TS. Phạm Thị Ngọc (Thư ký) 

TS. Đoàn Thu Thủy 

TS. Phạm Quang Tuân 
Lang văn tùng (KHCTCK61) 

Trần Thị Khánh Hạ 

(KHCTCK61) 
Nguyễn Thị Trang 

(KHCTDK61) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-01-02VB: Nghiên cứu bệnh 
chảy gôm cây hoa đào cảnh tại Hà 

Nội và vùng phụ cận. 

(Stady on gummosis disease of 
ornamental peaches in ha Noi and 

surrounding areas) 

 

ThS. Hà Giang (Chủ nhiệm) 
TS. Nguyễn Đức Huy (Thư 

ký) 

PGS.TS. Hà Viết Cường 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan 

ThS. Trần Thị Hoa 

Đỗ Văn Cường (HVCHK28) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 
T2020-02-03VB: Ảnh hưởng của 
tốc độ làm mát đến chất lượng tinh 

ThS. Đinh Thị Yên (Chủ 
nhiệm) 

 
4/2020 - 
4/2021 

25 Đã NT 



trùng và sự phát triển của vi khuẩn 

trong tinh trùng lợn bảo quản ở 

nhiệt độ thấp 
Effect of cooling velocity on sperm 

quality and bacterial growth in boar 

semen preservation at low 
temperature 

TS. Bùi Huy Doanh (Thư ký) 

PGS.TS. Đặng Thái Hải 

Trịnh Thế Hưng (CNPK62) 
Phạm Chí Dũng (CNPK63) 

Bùi Thị Nga (CNTYBK63) 

 

T2020-02-04VB: Ảnh hưởng của 

việc bổ sung hỗn hợp thảo dược đến 

khả năng tiêu hóa in vivo các chất 
dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của 

lợn giai đoạn sinh trưởng” 

Effects of a mixture supplement of 
herbal plants in the diet on in vivo 

nutrient digestibility in growing 

pigs” 

 

Nguyễn Đình Tiến (Chủ 

nhiệm) 
TS. Nguyễn Công Oánh (thư 

ký) 

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung  
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Khuất Mỹ Linh (DDTAK61) 

Dương Thị Nhài (DDTA K61) 

 
4/2020 - 
4/2021 

25 Đã NT 

 

T2020-02-05VB: Nghiên cứu tác 
động Fucoidan bổ sung vào thức ăn 

lên tăng tưởng, tỷ lệ sống, hệ số 

chuyển hóa thức ăn và khả năng 

kháng bệnh do vi khuẩn Aeromonas 
veronii trên cá rô phi (Oreochromis 

sp.) giai đoạn giống ” 

Effect of Fucoidan supplementation 
on growth, survival rate, FCR and 

resistance to Aeromonas veronii 

bacteria on tilapia (Oreochromis 
sp.) fingerling . 

ThS. Trần Ánh Tuyết (Chủ 

nhiệm) 

TS. Nguyễn Thị Mai (thư ký) 

ThS. Nguyễn Thị Dung 
Nguyễn Thị Lệ Thúy 

(NTTSK62) 

Nguyễn Văn Khánh 
(NTTSK62) 

Hoàng Viết Anh Quân (NTTS 

K63) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-03- 06VB: Nghiên cứu thiết 

lập phương pháp ELISA chẩn đoán 
sớm bệnh giun móc truyền lây 

Establishment of an ELISA for early 

diagnosis of zoonotic 

ancylostomiasis 

 

Trần Hải Thanh (Chủ nhiệm) 

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 
(thư ký) 

TS. Bùi Khánh Linh 

Công Hà My (TYDK60) 

Trần Nam Triều (TYDK60) 
Vũ Hoài Nam (TYCK61) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 



 

T2020-03- 07VB: Nghiên cứu một 

số đặc điểm bệnh lý của mèo mắc 
bệnh giảm bạch cầu và phân lập 

Virus Feline Panleukopenia (FPV) 

(Some characterization 
pathological and isolation  of  

Feline panleukopenia virus (FPV) 

in cats) 

 

ThS. Nguyễn Thị Yến (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Lê Văn Hùng (thư ký) 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Vũ Thị Thanh Hương 
(TYBK63) 

Vũ Thị Phương (TYDK63) 

Nguyễn Thu Hương 
(TYAK62) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-03- 08VB: Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật PCR (Polymerase 

chain reaction) chẩn đoán bệnh 

bệnh Feline herpesvirus-1 trên mèo 
Application of Polymerase chain 

reaction test for diagnosis of Feline 

herpesvirus-1 in cats 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc (Chủ 

nhiệm) 

Nguyễn Thị Giang (thư ký) 
Ngô Thị Hạnh 

Hoàng Thị Lan (TYHK62) 

Vũ Duy Quý (TYBK62) 

Phạm Xuân Quỳnh 
(TYDK63) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-04- 09VB: Ứng dụng bài 

toán quy hoạch xây dựng mô hình 

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 
nghiệp trên địa bàn huyện Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh 

Application of the planning 
mathematical to build the evaluate 

model of land use efficiency in 

Luong Tai district, Bac Ninh 
province 

ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Thọ Hoàng (thư 
ký) 

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ 

Tạ Thị Thuận (QLBK61) 
Lê Thị Kim Tuyến (QLBK61) 

Ngô Thị Huyền Trang 

(QLBK61) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-04- 10VB: Nghiên cứu tối 

ưu hóa hệ thống pin nhiên liệu vi 

sinh (MFC) nhằm thu hồi đồng thời 
điện năng và khí sinh học từ nước 

thải sinh hoạt 

Optimizing microbial fuel cell for 

simultaneous electricity and biogas 

 

ThS. Hồ Thị Thúy Hằng 

GS.TS. Trần Đức Viên 
TS. Võ Hữu Công 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

Mai Thùy Dung 

(KHMTAK61) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Chưa NT 



generation from domestic 

wastewater 

Lê Thị Huyền (KHMTAK61) 

Lê Viết Nhất (KHMTAK64) 

 

T2020-07- 11VB: Nhận thức và sở 
thích của du khách về sản phẩm du 

lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa 

dạng sinh học bền vững ở các khu 

bảo tồn của Việt Nam: Trường hợp 
nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Ba 

Vì, thành phố Hà Nội. 

Tourists’ Perception and 
Preferences toward Ecotourism 

Products and Sustainable 

Biodiversity Conservation in 
Protected Areas of Vietnam - The 

Case of Ba Vi National Park, Hanoi 

city 

ThS. Thái Thị Nhung (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Nguyễn T. Huyền Châm 
(thư ký)) 

ThS. Đoàn Thị Bích Hạnh 

Nguyễn Thị Hương 
(KTTCEK63) 

Lê Hồng Hải (KTTCEK63) 

Nguyễn T. Thu Huyền 
(KTTCEK63) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-08-12VB: Xác định hàm 

lượng vicine - một chất phản dinh 

dưỡng trong hạt mướp đắng. 

Determination of vicine content in 
bitter melon seed for producing 

bitter melon seed oil.  

ThS. Trần Thị Hoài (Chủ 
nhiệm) 

Vũ Thị Huyền (thư ký) 

Nguyễn Thiên Nga 

(CNTPBK61) 
Hà Huyền Trang 

(CNTPEK64) 

Trần Hữu Đan (CNTPEK64) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-08- 13VB: Rào cản đối với 
thanh niên nông thôn trong sản xuất 

nông nghiệp (Nghiên cứu trường 

hợp tại xã Bình Hòa –  huyện Giao 
Thủy – tỉnh Nam Định) 

Barriers for rural youth in 

agricultural production (A case 
study in Binh Hoa Commune – Giao 

Thuy District – Nam Dinh Province) 

 
ThS. Phạm Thị Thu Hà (Chủ 

nhiệm) 

Trần Thanh Hương (thư ký) 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Minh Trang 

Hà Phương Linh (XHHK63) 
Ôn Thị Thủy (XHHK63) 

Bùi Văn Huy (XHHK63) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-11- 14VB: Nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh 
đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ 

 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền 
(Chủ nhiệm) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 



và vừa trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

To study the factors affecting to the 
leadership capacity of agricultural 

enterprise managers in Ha Noi 

ThS. Đào Hồng Vân (thư ký) 

TS. Lê Thị Kim Oanh 

ThS. Nguyễn Ngọc Mai 
Lưu Khánh Linh 

(QTKDBK64) 

Đỗ Thu Huyền (QTKDAK64) 
Phạm T.Khánh Hòa 

(QTKDAK61) 

 

T2020-11- 15VB: Tín dụng cho 

chuỗi giá trị sữa tươi tại huyện Duy 

Tiên – tỉnh Hà Nam 
(Credit the fresh milk value chain in 

Duy Tien district, Ha Nam 

Province) 

ThS.Bùi Thị Lâm (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Lê Thị Thanh Hảo (thư 

ký) 

TS. Bùi Thị Nga 
Đỗ Mỹ Duyên (QTMK62) 

Phạm Thu Hoài 

(QTKDAK62) 

Lương Văn Tùng 
(QTKDAK62) 

 
4/2020 - 
4/2021 

25 Đã NT 

 

T2020-12- 16VB: Nghiên cứu xây 

dựng quy trình nhân giống in vitro 
cây Địa liền (Kaempferia galanga 

L)".  

(In vitro micropropagation of  
Kaempferia galanga L) 

TS. Đặng Thị Thanh Tâm 

(Chủ nhiệm) 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 
(thư ký) 

TS. Nguyễn Thị Lâm Hải 

ThS. Phạm Thị Thu Hằng 
Chu Đình Thực (CNSHAK61) 

Nguyễn T.Thùy Linh 

(CNSHCK62) 
Nguyễn Thị Thu Thảo 

(CNSHBK62) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020-12- 17VB: Nghiên cứu nhân 

nhanh cây Giảo cổ lam 

Gynostemma Pentaphyllum 
(Thunb.) Makino bằng công nghệ 

khí canh 

Study on aeroponic propagation of 

ThS. Phạm Thị Thu Hằng 

(Chủ nhiệm) 
TS. Nguyễn Thị Lâm Hải (thư 

ký) 

KS. Đặng Thị Tình 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 
Hoàng Minh Chính 

 
4/2020 - 
4/2021 

25 Đã NT 



Gynostemma Pentaphyllum 

(Thunb.) Makino 

(CNSHK62) 

Đỗ Thu Thủy (CNSHBK28) 

 

T2020-15 -18VB: Tuyển chọn và 

xác định một số chủng vi sinh vật 
có khả năng đối kháng với nấm gây 

bệnh trên cây cà phê 

Screening and identifycation  of 

microorganism strains with 
antagonistic ativity against  

pathogenic fungi causing disease on 

coffea 

Nguyễn Thị Ngọc Hân (Chủ 
nhiệm) 

PGS.TS. Nguyễn Văn Giang 

(Thư ký) 

ThS. Nguyễn Thanh Huyền 
Vũ Ngọc Dương 

(CNSHBK61) 

Nguyễn T. Bích Hằng 
(CNSHBK61) 

Hồ Thị Khuyên (CNSHBK61) 

 
4/2020 - 
4/2021 

25 Đã NT 

 

T2020- 16 -19VB: Nghiên cứu các 
hình thức tổ chức sản xuất và tiêu 

thu ̣sản phẩm chăn nuôi lợn trong 

bối cảnh dịch bệnh ở huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(Pig production organization and 

marketing in the context of disease 

outbreaks in Yen Phong districts, 
Bac Ninh province) 

ThS. Nguyễn Văn Phơ 

Nguyễn Thị Thu Huyền 
Ninh Xuân Trung 

Nguyễn Thị Tuyết 

Trần Thanh Hà 
Nguyễn Mỹ Duyên 

(QLKTK61) 

Mai Văn Thành 

(KTNNBK61) 
Phạm Phương Linh 

(KTNNAK61) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020 -27-20VB: Thu thập và đánh 

giá khả năng thích nghi của một số 
giống bạc hà (Mentha arvensis L.) 

tại Gia Lâm, Hà Nội 

Collecting and evaluating the 
adaptability of some mint varieties 

(Mentha arvensis L.) in Gia Lam, 

Hanoi 

ThS. Nguyễn Ngọc Dũng 

(Chủ nhiệm) 
Đinh Nguyệt Thu (thư ký) 

Nguyễn Mai Thơm 

Nguyễn Thị Phương (KHCTC 
K61) 

Nguyễn T.Bích Hạnh 

(KHCTAK61) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020 - 03 -21VB: “Nghiên cứu 
khẩu phần thức ăn tự phối trộn nuôi 

gà thịt lông màu giai đoạn 31 ngày 

tuổi đến xuất bán”. 
“The study on dietary of mixed feed 

CN. Nguyễn Thị Nga (Chủ 

nhiệm) 
Nguyễn Đình Tiến (thư ký) 

Nguyễn Văn Duy  

 
4/2020 - 
4/2021 

25 Đã NT 



to raise color chickens for meat 

from 31 days old to slaughter" 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

(CNTYDK61) 

 

T2020 - 03 -22VB: Đánh giá ảnh 
hưởng của thảo dược bổ sung vào 

thức ăn đến khả năng sinh trưởng và 

một số chỉ tiêu sinh lý máu của gà 

thịt lông màu từ 31 ngày tuổi đến 
xuất bán”. 

Evaluate the effects of herbal plants 

supplements in feed to growth 
performance and some blood 

physiological indicators of color 

chickens for meat from 31 days old 
to slaughter”. 

ThS. Nguyễn Văn Duy 

Nguyễn Đình Tiến (thư ký) 

Nguyễn Thị Nga 
Nguyễn Thị Phương Thảo 

(CNTYDK61) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020 - 07 -25VB: Thực trạng phát 

triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

The development of Small and 

Medium – sized agricultural 

production enterprises in Hoai Duc 
province, Hanoi city 

ThS. Nguyễn T. Huyền Châm 

(Chủ nhiệm) 

ThS. Thái Thị Nhung (thư ký) 
ThS.Bùi Thị Khánh Hòa 

ThS.Đoàn Bích Hạnh 

Lê Mai Hồng Anh 

(K64KTTCA) 
Trần Thị Thùy Linh 

(K64QLKTA) 

Nguyễn Thị Lệ Cẩm 
(K64KTNNA) 

 
4/2020 - 

4/2021 
25 Đã NT 

 

T2020 - 19 -24VB: Đánh giá khả 

năng kết hợp của các dòng thuần 

ngô nếp tím và ngô ngọt  
Evaluation of Combining Ability of 

some purple waxy corn and sweet 

corn inbred lines 

KS. Nguyễn T. Nguyệt Anh 

(chủ nhiệm) 

TS. Phạm Quang Tuân (thư 
ký) 

Nguyễn Thị Thương 

(K63KHCTA) 
Hoàng Thị Ninh 

(K63KHCTA) 

Phạm Thị Ánh (K63KHCTA) 

 
4/2020 - 
4/2021 

25 Đã NT 

 
T2020 - 36 -25VB: Thu thập, lưu 
trữ và đánh giá đặc điểm nông sinh 

ThS. Nguyễn Thế Thập (chủ 
nhiệm) 

 
4/2021 - 
12/2021 

25 Đã NT 



học của một số giống cam quýt bản 

địa tại Thanh Lân, Cô Tô, Quang 

Ninh  
Collect, conserve and evaluate 

agro-biological characteristics of 

some indigenous Citrus varieties in 
Thanh Lan, Co to, Quang Ninh. 

TS. Đoàn Thu Thủy (thư ký) 

ThS. Nguyễn Thu Thủy  

TS. Hoàng Đăng Dũng 

 

T2021-01-01VB: Ảnh hưởng của 
mặn và nấm rễ cộng sinh đến sinh 

trưởng, sinh lý và hàm lượng hoạt 

chất cây thổ sâm cao ly 
Effect of salinity and Arbuscular 

Mycorrhizal Fungi (AMF) on 

growth, physiology and active 
compound of Talinum Paniculatum 

 

Nguyễn Phương Mai (chủ 

nhiệm) 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải 

(Thư ký) 

TS. Đinh Thái Hoàng 
Chu Ngọc Ánh (CTDLK62) 

Ngọc Thị Hà (CTDLK62) 

Chu Thị Đào (CTDLK62) 

 
4/2021 - 
12/2021 

26 Đã NT 

 

T2021-01-02VB: Thành phần ruồi 

đục quả họ Tephritidae trên ổi tại 
Gia Lâm, Hà Nội năm 2021; Đặc 

điểm sinh học, sinh thái ruồi đục 

quả Phương Đông Bactrocera 

dorsalis (Hendel).  
Species composition of Tephritid 

fruit fly in guava production area at 

Gia Lam, Hanoi 2021; Biological 
and ecological characteristics of 

Oriental fruit fly Bactrocera 

dorsalis (Hendel) 

 
ThS. Thân Thế Anh (Chủ 

nhiệm) 

PGS.TS. Lê Ngọc Anh (Thư 

ký) 
PGS.TS. Hồ Thu Giang 

TS. Phạm Thị Hiếu 

Trần Thị Khánh Linh (lớp 
BVTVAK62) 

Trần Danh Linh (lớp 

BVTVAK62) 
Nguyễn Văn Sơn (lớp 

BVTVAK62) 

 
4/2021 - 
12/2021 

26 Đã NT 

 

T2021-02-03VB: Tối ưu hoá mức 

bổ sung thảo dược trong khẩu phần 
nuôi gà thịt thương phẩm bằng 

phương pháp đáp ứng bề mặt - 

phương án cấu trúc có tâm 

Optimization of levels mixed 
supplement of herbal plants in 

ThS.Vũ Việt Anh (Chủ 

nhiệm) 
TS. Hà Xuân Bộ (Thư ký) 

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung 

Nguyễn Xuân Cường 

(K63CNTYA) 
Trần Ngọc Thuỷ 

 
4/2021 - 
12/2021 

30 Đã NT 



broilers fed dietary by using 

response surface methodology- 

central composite design 

(K63CNTYA) 

Hà Thị Loan (K63CNTYA) 

 

T2021-02-04VB: Đánh giá khả 

năng sản xuất thịt của gà Cáy Củm 

Evaluating the ability of meat  

production of Cay Cum chicken 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

(chủ nhiệm) 

ThS. Hoàng Anh Tuấn (thư 

ký) 
ThS. Vũ Thị Thúy Hằng  

ThS. Vũ Việt Anh 

Lê Minh Hiếu (CNTYAK61) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-02-05VB: Ảnh hưởng của 

khẩu phần thức ăn có bổ sung thảo 

dược đến khả năng sinh trưởng và 

chất lượng khí thải chuồng nuôi lợn 
giai đoạn từ 30-60kg 

Effects of a mixture supplement of 

herbal plants in the diet on in vivo 
nutrient digestibility in growing 

pigs” 

 

CN. Nguyễn Thị Nga (Chủ 

nhiệm) 
Nguyễn Đình Tiến (thư ký) 

Nguyễn Văn Duy  

Nguyễn Thị Phương Thảo 
(CNTYDK61) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-02-06VB: Khả năng sinh 

trưởng và chất lượng thịt gà Tiên 
Yên được nuôi bằng khẩu phần thức 

ăn tự phối trộn giai đoạn 91 ngày 

tuổi đến xuất bán”.  

 “Growth performance and meat 
quality of Tien Yen Chickens raised 

by self- mixed diet from 91 days old 

to slaughter”. 

Nguyễn Đình Tiến (chủ 
nhiệm) 

Nguyễn Văn Duy (thư ký)  

 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 

(CNPK62) 
Ngô Thị Hằng (CNTYBK63) 

Lương Trí Đức (CNTYBK63) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-03-07VB: Tác động của biến 

đổi khí hậu lên năng suất lúa chiến 

lược thích ứng với biến đổi khí hậu 

của nông dân trồng lúa ở tỉnh Nghệ 
An. 

Impact of climate change on rice 

productivity and climate adaption 

ThS. Vũ Thanh Biển (chủ 

nhiệm) 

TS. Ngô Thanh Sơn (thư ký) 

PGS.TS. Trần Trọng Phương 
TS. Bùi Lê Vinh 

Lê Thị Thùy Dung 

(QLDDBK62) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 



strategies of rice farmers in Nghe 

An province. 

 

T2021-04-08VB: Nghiên cứu thiết 
kế mô hình phân loại sản phẩm ứng 

dụng điều khiển khí nén trong dây 

chuyền chế biến nông sản 

Research on designing a product 
classification model with the 

application of pneumatic control in 

agricultural product processing 
lines 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung (Chủ nhiệm) 

ThS. Ngô Phương Thủy (thư 

ký) 

ThS. Nguyễn Thị Dung 
Nguyễn Đức Dương 

Mai Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Văn Nam 
(K63CNCDTB) 

Hoàng Trung Thông 

(K63CNCDTB) 
Đỗ Minh Đức (K63CNCDTB) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-04-09VB: Ứng dụng công 
nghệ xử lý ảnh nhận diện biển báo 

và đèn giao thông cho mô hình xe tự 

hành 
Application of image processing 

technology to recognize traffic signs 

and lights for autonomous car 

model 

ThS. Đặng Thị Thúy Huyền 

(chủ nhiệm) 

TS Nguyễn Thái Học (thư ký) 
TS Ngô Trí Dương 

Nguyễn Hữu Đăng (TDHK63) 

Nguyễn Hoàng Gia 

(TDHK63) 
Nguyễn Công Vượng 

(TDHK63) 

 
4/2021 - 
12/2021 

26 Đã NT 

 

T2021-05-10VB: Thích ứng với 

biến đối khí hậu trong sản xuất nông 

nghiệp của các hộ nông dân trên địa 
bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Adaptation to Climate Change in 

Agricultural Production of farm 
households in Moc Chau District, 

Son La Province 

 

ThS.Bùi Thị Khánh Hòa (Chủ 
nhiệm) 

ThS. Nguyễn Đăng Học (thư 

ký) 
Lê Thị Huyên (PTNTPK62) 

Lê Thị Hồng Khuy 

(QLKTK62) 
Hà Thị Hiền (KTAK62) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-05-11VB: Giải pháp thúc 

đẩy các hợp tác xã nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất 
và tiêu thụ rau ở huyện Đông Anh, 

ThS. Đăng Xuân Phi (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Phạm Thị Thanh Thúy 
(thư ký) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 



Hà Nội 

Solutions to motivate agricultural 

cooperatives to apply high 
technology in vegetable production 

and consumption in Dong Anh 

district, Hanoi city 

 Nguyễn Doãn Lâm 

Phan Thị Thu Phương 

Nguyễn Đình Anh Duy 
(KTNNCLCK64) 

Đặng Lam Phương 

(KTNNCLCK64) 
Nguyễn Thị Nguyệt Dương 

(KTNNCLCK64) 

 

T2021-06- 12VB: Thực trạng nhu 

cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội 
với người cao tuổi ở nông thôn  

(Nghiên cứu trường hợp tại xã 

Quỳnh Ngọc –  huyện Quỳnh Phụ – 
tỉnh Thái Bình) 

The demand for social work 

services for the rural elderly 

(A case study in Quynh Ngoc 
Commune – Quynh Phu District – 

Thai Binh Province) 

ThS. Phạm Thị Thu Hà (chủ 

nhiệm) 
Trần Thanh Hương (thư ký) 

Lê Thị Dung 

Vũ Thị Thanh (XHHK64) 
Hoàng Thị Loan (XHHK64) 

Nguyễn Thành Đạt 

(XHHK64) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-07- 13VB: Thực trạng nhu 

cầu tham vấn tâm lý của sinh viên 
và đề xuất mô hình phòng Tham 

vấn tâm lý tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam. 
The situation of students’ 

psychological counseling room 

model at VietNam national 
University of Agriculture 

ThS. Đỗ Ngọc Bích (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Lê Thị Kim Thư (thư ký) 

Trần Thị Tuyết Mai  

Hoàng Thúy Quỳnh 
(ENGEK64) 

Phùng Thị Ngọc Ánh 

(ENGEK64) 
Hoàng Thị Ngân (ENGEK64) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-08- 14VB: Phân tích chất 

lượng và đánh giá cảm quan thịt gà 

Tiên Yên ở các thời điểm giết mổ 
khác nhau 

Meat quality and sensory analysis 

of Tien Yen chicken at different 

slaughter times 

 

ThS. Nguyễn Vĩnh Hoàng 

(Chủ nhiệm) 
TS. Vũ Quỳnh Hương (thư 

ký) 

ThS. Nguyễn Đình Tiến 

Nghiêm Thị Thu Huyền 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 



(K64CNTPC) 

Đào Thị Hương (K64CNTPC) 

 

T2021-09-15VB: Đánh giá một số 
đặc điểm dịch tễ và bệnh lý lâm 

sàng của bệnh giảm bạch cầu truyền 

nhiễm trên mèo do Feline 

Panleukopenia virus trên địa bàn Hà 
Nội. 

Epidemiological and clinical 

characteristics of Feline 
panleukopenia (FPL) on cat in 

Hanoi urban area 

ThS. Ngô Thị Hạnh (Chủ 

nhiệm) 

Phạm Hồng Trang (thư ký) 
Phạm Hồng Thanh  

Ngô Văn Đô (TYGK61) 

Đỗ Thị Thu Hương (TYFK61) 

 
4/2021 - 
12/2021 

26 Đã NT 

 

T2020- 10- 16VB: Nghiên cứu các 

nên tảng để xây dựng API và ứng 
dụng cảnh báo tình trạng thiếu chúa 

ở đàn ong mật 

 Researching platforms for API 
development and applying for 

warning queenless swarm 

 

 

ThS. Đỗ Thị Nhâm (Chủ 
nhiệm) 

Lê Văn Hỗ (thư ký) 

Nguyễn Doãn Đông 
Nguyễn Thị Tươi (THAK59) 

Vương Thị Lan (MMTK61) 

Phạm Thu Hằng (CNPMK62) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-11- 17VB: Đánh giá hiệu 

quả kinh tế của hộ trang trại chăn 
nuôi lợn chuyển đổi chăn nuôi theo 

hướng an toàn sinh học tỉnh Bắc 

Ninh 

Evaluate the economic efficiency of 
pig farms breeding towards 

biosafety in Bac Ninh province 

 
ThS. Lê Thanh Hà (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Vũ Thị Hải (thư ký) 

ThS. Bùi Thị Mai Linh 
ThS. Nguyễn Ngọc Mai 

Đỗ Phương Anh (QTTCK63) 

Phùng Thị Ngát (QTTCK63) 
Vũ Thị Trang (KECK63) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-11- 18VB: Ứng dụng mô 

hình SCP (cấu trúc- hành vi – hiệu 

quả thị trường) trong phát triển cấu 
trúc thị trường ổn định cá bống bớp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định  

Application of SCP model 
(Structure - Conduct -  

ThS.Bùi Thị Mai Linh (Chủ 

nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 
(thư ký) 

ThS. Đoàn Thị Ngọc Thúy 

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh 
Vũ Thị Phương 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 



Performance) in stable market 

structure development of 

“cobia”fish  in Nam Dinh province  

(QTKDAK64) 

Trần Thị Minh Uyên 

(QTKDAK62) 

 

T2021-12- 19VB: Nghiên cứu sự 

sinh trưởng và phát triển của chủng 

sò vàng Pleurotus citrinopileatus 
trên một số môi trường dinh dưỡng 

khác nhau 

(In vitro micropropagation of  
Kaempferia galanga L) 

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang 

(Chủ nhiệm) 

ThS. Nguyễn Thị Luyện (thư 

ký) 
TS. Nguyễn Thị Bích Thùy 

ThS. Phạm Thị Thu Hằng 

Phan Thị Huyền Trang 
(CNSHPK62) 

Nguyễn Ngọc Mẫn 

(CNSHPK62) 
Nguyễn Đức Khánh 

(CNSHPK62) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-12- 20VB: Tuyển chọn và 

định danh chủng vi khuẩn có khả 

năng sinh bacteriocin phân lập từ 

ruột cá nhằm thay thế thuốc kháng 
sinh trong nuôi trồng thủy sản 

Selection and identification of 

bacteriocin producing bacteria 
isolated from fish intestines to 

replace antibiotics in aquaculture 

TS. Phạm Thị Dung (Chủ 

nhiệm) 
ThS. Trần Thị Đào (thư ký) 

ThS. Phạm Thị Thu Trang 

Nguyễn Bình Nam 

(CNSHK62) 
Ngô Phương Hiền 

(CNSHEK63) 

Nguyễn Thu Hà 
(CNSHDK63) 

Nguyễn hữu Tài 

(CNSHDK63) 
Bùi Xuân Tứ (CNSHEK63) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-13- 21VB: Chế tạo và thử 
nghiệm hiệu quả xử lý nước thải của 

vật liệu đông keo tụ từ tro bay  

(Preparation and performance of fly 
ash-based coagulants in wastewater 

treatment) 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (chủ 

nhiệm) 

ThS. Hồ Thị Thúy Hằng (thư 
ký) 

Nguyễn Ngọc Tú 

Trần Văn Đức (KHMTAK62) 

Lê Viết Nhất (KHMTAK64) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 



Cao Thị Ngọc Anh 

(KHMTAK64) 

 

T2021-14 -23VBซ Nghiên cứu bệnh 

do vi khuẩn Flavobacterium 

columnare trên cá trắm cỏ nuôi tại 

một số tỉnh Miền Bắc  
Study on the disease caused by 

Flavobacterium columnare on grass 

carp in Northern provinces 

KS. Trần Thị Trinh (Chủ 
nhiệm) 

Đặng Thị Hóa (thư ký) 

Đoàn Thị Nhinh 

Phạm Xuân Trường 
(BHTSK62) 

Bùi Thị Thu Thủy 

(BHTSK62) 
Tô Thị Ngọc Anh (BHTSK62) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021 - 29 - 24VB: Ảnh hưởng của 
phân bón lá đến sinh trưởng, phát 

triển của giống sen huyết tại Gia 

Lâm, Hà Nội. 
Effect of foliar fertilizer on the 

growth and the development of 

blood lotus variety in Gia Lam, 
Hanoi. 

ThS.Vũ Thị Xuân Bình (chủ 

nhiệm) 

KS. Nguyễn Thị Ngọc Hân 
(thư ký) 

TS.Hoàng Đăng Dũng  

Phạm Văn Thắng 
(K65KHCTA) 

Phạm Văn Quyết 

(K65KHCTA) 

 
4/2021 - 
12/2021 

26 Đã NT 

 

T2021-41 -25VB: Sàng lọc và phát 

triển các nguồn cà chua phục vụ 
chọn tạo giống cà chua ăn tươi chất 

lượng cao Baby Socola 

“Screening and developing tomato 

materials for breeding high quality 
fresh tomato Baby Socola” 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh (Chủ 
nhiệm) 

Nguyễn Trung Đức (Thư ký) 

Nguyễn Hồng Thúy 

(KHCTAK63) 
Đào Thị Vân (KHCTK63) 

Vũ Thị Thương 

(KHCTAK63) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021- 72 - 26VB: Nghiên cứu mối 

quan hệ giữa quang hợp, với năng 

suất và chất lượng gạo ở một số 

dòng lúa mới chọn tạo 
(The relationship between 

photosynthesis with rice yield and 

rice quality of some new rice lines ) 

KS. Đinh Mai Thùy Linh (chủ 

nhiệm) 

KS. Bùi Hồng Nhung (thư ký) 

Trần Thị Hiên 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Nguyễn Thị hồng Ngọc 

(KHCTAK62) 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 



Lê Thị Quỳnh Trang 

(KHCTAK62) 

 

T2021 - 51 - 22VB: Nghiên cứu thu 
thập và nhân giống nguồn gen cây 

mít (Artocarpus heterophyllus) đặc 

sản địa phương tại tỉnh Ninh Bình  

(Research on collection and 
propagation of genetic resources of 

the local specialty jackfruit 

(Artocarpus heterophyllus) in Ninh 
Binh province) 

ThS. Nguyễn Ngọc Dũng (chủ 
nhiệm) 

TS. Nguyễn Mai Thơm (thư 

ký) 

TS. Thiều Thị Phong Thu 
ThS. Nguyễn Thị Ngàn 

TS. Nguyễn Văn Phương 

TS. Vũ Ngọc Thắng 
TS. Đinh Thái Hoàng 

 
4/2021 - 

12/2021 
26 Đã NT 

 

T2021-01-01VB: Nghiên cứu khả 

năng bảo quản tinh dịch lợn ở nhiệt 

độ thấp trong môi trường không 
chứa kháng sinh. 

Investigate the possibility of using 

low temperature storage of boar 
semen in an antibiotic-free 

extender. 

TS.Bùi Huy Doanh - Khoa 

chăn nuôi 
 

7/2021 - 

12/2021 
78 Đã NT 

 

T2021-01-02VB: Phân tích hiệu 

ứng di truyền xuyên thế hệ trên lúa 
được xử lý với các mức Ni tơ khác 

nhau trong ba thế hệ liên tiếp. 

Transgenerational response of three 

consecutive generations exposure to 
different nitrogen level in rice. 

TS. Nông Thị Huệ - Khoa 
Công nghệ sinh học 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 

 

T2021-02-03VB: Thiết kế tổ hợp 

chỉnh sửa gen, CRISPR/Cas9, nhằm 
nâng cao tính kháng bệnh đạo ôn 

cho một số giống lúa Việt Nam. 

Design a gene-editing complex, 

CRISPR/Cas9, to improve the blast 
resistance trait for Vietnamese rice. 

TS. Ninh Thị Thảo - Khoa 

Công nghệ sinh học 
 

7/2021 - 

12/2021 
78 Đã NT 

 

T2021-02-04VB: Đánh giá độc tính 

và khả năng ức chế độc tính được 

điều khiển bởi quorum sensing của 

TS. Nguyễn Thanh Hảo - 
Khoa Công nghệ sinh học 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 



nanocapsules tải nạp với trans-

cinnamaldehyde. 

Evaluation of cyto-toxicity and 
inhibition of quorum sensing 

regulated virulence factors of trans-

cinnamaldehyde loaded 
nanocapsules. 

 

T2021-02-05VB: Đánh giá và đề 

xuất biện pháp cải thiện tình trạng 

an toàn vi sinh vật của các sản phẩm 
thịt lên men truyền thống của Việt 

Nam. 

Assessment and improvement of the 
microbial safety of Vietnamese 

traditional fermented meat 

products. 

TS. Vũ Quỳnh Hương - Khoa 
Công nghệ thực phẩm 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 

 

T2021-02-06VB: Nghiên cứu ứng 
xử cơ học của Kết cấu tấm và vỏ có 

cơ tính biến thiên được sử dụng 

trong các chi tiết máy nông nghiệp 

dựa trên phương pháp học máy - trí 
tuệ nhân tạo. 

Investigation of mechanical 

behavior of Functionally Graded 
Material (FGM) plate and shell 

structures used in agricultural 

machinery parts based on Machine 
Learning technique. 

TS. Dương Thành Huân - 

Khoa Cơ điện 
 

7/2021 - 

12/2021 
78 Đã NT 

 

T2021-03-07VB: Những đổi mới 

trong tài trợ chuỗi giá trị quế tại 

miền núi phía Bắc Việt Nam: một 
nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Lào 

Cai. 

Innovations in cinnamon value 

chain financing in the Northern 
mountainous region of Vietnam: an 

TS. Bùi Thị Lâm - Khoa Kế 

toán và QTKD 
 

7/2021 - 

12/2021 
78 Đã NT 



empirical study in Lao Cai 

province. 

 

T2021-04-08VB: Vai trò của hợp 
tác xã trong việc hỗ trợ nông dân 

các tỉnh Duyên hải Bắc Bộ Việt 

Nam quản lý rủi ro trong nuôi trồng 

thủy sản. 
The role of cooperatives in 

supporting farmers in the Northern 

Coastal provinces of Vietnam to 
manage aquaculture risk. 

TS. Ngô Thị Thu Hằng - Khoa 

Kế toán &QTKD 
 

7/2021 - 

12/2021 
78 Đã NT 

 

T2021 - 04 -09VB: Sự tham gia của 

thanh niên trong chuỗi chăn nuôi gà. 

Youth inclusion in chicken value 
chain in Northern Vietnam. 

TS. Nguyễn Thị Minh Khuê - 

Khoa khoa học Xã hội 
 

7/2021 - 

12/2021 
78 Đã NT 

 

T2021-05-10VB: Giải pháp giảm 

nghèo dựa vào rừng cho người dân 

tộc thiểu số ở vùng lõi nghèo Tây 
Bắc, Việt Nam-Trường hợp nghiên 

cứu tại túi nghèo huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện Biên. 
Solutions for forest-based poverty 

reduction for ethnic minorities in 

the North West poor core zone, 

Vietnam - Case study in poor coze – 
Muong Cha district, Dien Bien 

province. 

TS. Nguyễn Thị Thiêm - Khoa 
Kinh tế &PTNT 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 

 

T2021-05-11VB: Ảnh hưởng của cơ 
giới hóa đến sử dụng và trả công lao 

động trong sản xuất nông nghiệp: 

Nghiên cứu tại tỉnh Thái Bình, Việt 

Nam. 
Farm mechanization and its impact 

on value of labor in agricultural 

production: An experience from 
Thai Binh province, Vietnam. 

TS. Nguyễn Thị Hải Ninh - 

Khoa Kinh tế & PTNT 
 

7/2021 - 

12/2021 
78 Đã NT 



 

T2021-06- 12VB: Tổng hợp xanh 

hạt nano ZnO sử dụng cây mơ lông 

(Paederia lanuginosa) để diệt trừ vi 
khuẩn gây bệnh tiêu chảy trên lợn 

con. 

Green synthesis of ZnO 
nanoparticles using Paederia 

lanuginosa for treatment of piglet 

diarrhea pathogen. 

TS. Lê Thị Thu Hương - Khoa 
Tài nguyên và Môi trường 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 

 

T2021-07- 13VB: Khả năng chống 
oxi hóa, chống đái tháo đường và 

các thành phần có hoạt tính sinh học 

của lá cây Dâu gia xoan (Spondias 
lakonensis Pierre). 

Antioxidant, antidiabetic potential, 

and bioactive constituents of 

Spondias lakonensis Pierre leaves. 

TS. Đoàn Thị Thúy Ái - Khoa 
Tài nguyên và Môi trường 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 

 

T2021-08- 14VB: Nghiên cứu xác 

định đặc điểm sinh học phân tử của 

duck circovirus tại các trang trại vịt 

ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 
Detection and genetic 

characterization of duck circovirus 

circulating in duck farms in some 
provinces in northern Vietnam. 

TS. Đồng Văn Hiếu - Khoa 
Thú Y 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 

 

T2021-09-15VB: Nghiên cứu khả 

năng điều hòa miễn dịch của axit 

docosahexaenoic (DHA) bổ sung 
trong thức ăn ở cá chép (Cyprinus 

carpio). 

Study on the immunomodulation 
capacity of docosahexaenoic acid 

(DHA) supplemented in diet of 

common carp (Cyprinus carpio). 

TS. Nguyễn Thị Mai - Khoa 
Thủy Sản 

 
7/2021 - 
12/2021 

78 Đã NT 

 
19.A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 



STT Nội dung Diện tích (m2) 
Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng  1.868.662    1.868.662      

  Trong đó:         

a Trụ sở chính         

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học 150.151   150.151       

  Trong đó:         

a Trụ sở chính         

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

19.B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

1.  Tên Số lượng Mục đích sử dụng Đối tượng sử dụng 
Diện tích sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

2.  Phòng thực hành/ thí nghiệm        

3.  Khoa chăn nuôi 
23 

  
990 

 
   

4.  Khoa Công nghệ SH 
14 

  
1240 

 
   

5.  Khoa Công nghệ thông tin 
10 

  
725 

 
   

6.  Khoa Công nghệ thực phẩm 
16 

  
465 

 
   

7.  Khoa GDQP        



8.  Khoa Kế toán và Quản trị kinh 

doanh  
  

 
   

9.  Khoa KT&PTNT        

10.  Khoa Thủy sản 
8 

  
1305 

 
   

11.  Khoa Thú y 
24 

  
1683 

 
   

12.  Khoa Nông học 
28 

  
1082 

 
   

13.  Khoa Tài nguyên và Môi 

trường  40 
  

1636 

 
   

14.  Khoa Quản lý đất đai         

15.  

Khoa Du lịch và NN 4 
  

392 

 
   

16.  Khoa Khoa học xã hội        

17.  Khoa Cơ điện 
43 

  
2591 

 
   

18.  Viện Sinh học Nông nghiệp         

19.  Trung tâm thông tin thư viện lương 

đình của 
1   170    

20.  Viện nghiên cứu và pt cây dược liệu 2   240    

21.  Viện nghiên cứu vi tảo và dược mỹ 

phẩm 
5   226    



22. 2 Phòng thực hành...             Trùng mục 1  

23. 3 Xưởng thực tập...  1     680        

24. 4 Nhà tập đa năng 1      1862        

25. 5 Hội trường  3      925       

26. 6 Phòng học...  140     24.700        

27. 7 Phòng học đa phương tiện...               

28. 8 Thư viện... 1      2.280        

29. 9 Trung tâm học liệu...               

30. 10 Các phòng chức năng khác               

19.D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 78.382 m2/1 sv  

2 Diện tích sàn/sinh viên 6.3 m2/1 sv  

 

20A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung Tổng 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh  

nghề nghiệp 

Giáo  

sư 

Phó  

Giáo 

sư 

Tiến  

sĩ 

Thạc  

sĩ 

Đại  

học 

Cao  

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng  

III 

Hạng  

II 

Hạng  

I 

I Tổng số 617 11 78 329 284 4     395 137 85 



1 Giảng viên cơ hữu theo ngành 617 11 78 329 284 4     395 137 85 

a Khối ngành I 10     10         2 8   

1 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 5     5         1 4   

2 Sư phạm công nghệ 5     5         1 4   

b Khối ngành II                       

c Khối ngành III 131 2 14 51 79 1     90 25 16 

1 Quản trị Kinh doanh 51 1 6 11 39 1     39 5 7 

2 Thương mại điện tử 8     5 3       5 3   

3 Kế toán 43 1 8 13 30       31 3 9 

4 
Quản lý và phát triển nguồn nhân 

lực 
5     5         3 2   

5 Tài chính - Ngân hàng 9     7 2       6 3   

6 Luật 10     5 5       4 6   

7 Quản lý và phát triển du lịch 5     5         2 3   

d Khối ngành IV 32 1 3 22 10       25 3 4 

1 Công nghệ sinh học 21 1 2 12 9       16 2 3 

2 Khoa học môi trường 6     5 1       5 1   

3 Công nghệ sinh dược 5   1 5         4   1 



đ Khối ngành V 361 6 50 196 163 2     236 74 51 

1 
Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh 

quan 
5     5           5   

2 Khoa học cây trồng 13 1 1 6 6 1     9 2 2 

3 Nông nghiệp 5     5         5     

4 Công nghệ thực phẩm 38 1 7 19 19       23 9 6 

5 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 32     7 25       27 5   

6 Bảo vệ thực vật 6     5 1       4 2   

7 Công nghệ thông tin 59   11 13 45 1     43 6 10 

8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 30   5 8 22       21 6 3 

9 Kỹ thuật cơ khí 5   3 5           2 3 

10 Nông nghiệp công nghệ cao 5     5         1 4   

11 Kinh tế nông nghiệp 6 1 1 6         2 2 2 

12 Chăn nuôi thú y 15 1 5 8 7       7 1 7 

13 Thú y 67 1 11 44 23       46 10 11 

14 Chăn nuôi 5   1 5         1 3 1 

15 Khoa học đất 7     5 2       4 3   

16 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 1 1 5 10       10 2 3 



17 Kỹ thuật điện 6     5 1       5 1   

18 Công nghệ kỹ thuật môi trường 5     5         4 1   

19 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7   1 5 2       3 3 1 

20 Công nghệ sau thu hoạch 5     5         3 2   

21 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 5     5         5     

22 Bệnh học Thủy sản 5   1 5         3 1 1 

23 Nuôi trồng thủy sản 5   1 5         3 2   

24 
Mạng máy tính và truyền thông dữ 

liệu 
5     5         4 1   

25 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 5   1 5         3 1 1 

e Khối ngành VI                       

f Khối ngành VII 83 2 11 50 32 1     42 27 14 

1 Xã hội học 4     4         4     

2 Ngôn ngữ anh 16 1 3 5 11       11 1 4 

3 Quản lý tài nguyên và môi trường 5     5         3 2   

4 Quản lý đất đai 10   4 6 4       3 3 4 

5 Quản lý bất động sản 5     5           4 1 

6 Kinh tế đầu tư 5     5         2 3   



7 Kinh tế tài chính 8     5 3       4 4   

8 Kinh tế 20   4 5 14 1     13 3 4 

9 Kinh tế số 5 1   5         1 3 1 

10 Quản lý kinh tế 5     5         1 4   

2 Giảng viên cơ hữu môn chung                       

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên 
Năm  

sinh 

Giới 

 tính 
Chức danh 

Trình độ  

đào tạo 

Chuyên ngành  

giảng dạy 

1 Chu Anh Tiệp 1975 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan 

2 Trần Thị Thiêm 1980 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học cây trồng 

3 Thiều Thị Phong Thu 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Nông nghiệp 

4 Vũ Duy Hoàng 1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nông nghiệp 

5 Nguyễn Thị Loan 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

6 Nguyễn Mai Thơm 1968 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

7 Nguyễn Đức Huy 1977 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Bảo vệ thực vật 

8 Nguyễn Thị Thanh Hồng 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Bảo vệ thực vật 

9 Hà Viết Cường 1970 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

10 Trần Nguyễn Hà 1975 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Bảo vệ thực vật 

11 Ninh Thị Phíp 1971 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

12 Vũ Ngọc Thắng 1977 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan 



13 Nguyễn Thị Thanh Hải 1982 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Khoa học cây trồng 

14 Đinh Thái Hoàng 1984 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan 

15 Bùi Thế Khuynh 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

16 Nguyễn Phương Mai 1994 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

17 Tăng Thị Hạnh 1975 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

18 Phạm Văn Cường 1971 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Khoa học cây trồng 

19 Dương Thị Thu Hằng 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học cây trồng 

20 Nguyễn Văn Lộc 1983 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

21 Phan Thị Hồng Nhung 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

22 Nguyễn Việt Long 1979 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

23 Hồ Thị Thu Giang 1967 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

24 Lê Ngọc Anh 1977 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí 

25 Nguyễn Đức Tùng 1979 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

26 Nguyễn Đức Khánh 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

27 Phạm Thị Hiếu 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Bảo vệ thực vật 

28 Thân Thế Anh 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

29 Phạm Hồng Thái 1966 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

30 Trần Thị Thu Phương 1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Bảo vệ thực vật 

31 Đỗ Thị Hường 1975 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Nông nghiệp công nghệ cao 



32 Nguyễn Thị ái Nghĩa 1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Nông nghiệp 

33 Nguyễn Hồng Hạnh 1981 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Nông nghiệp công nghệ cao 

34 Nguyễn Thị Ngọc Dinh 1984 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Nông nghiệp công nghệ cao 

35 Phan Thị Thủy 1988 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Nông nghiệp 

36 Vũ Thị Thu Hiền 1975 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

37 Lê Thị Tuyết Châm 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học cây trồng 

38 Ngô Thị Hồng Tươi 1977 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

39 Nguyễn Tuấn Anh 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

40 Phạm Thị Ngọc 1982 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 

41 Trần Thiện Long 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

42 Nguyễn Thanh Tuấn 1982 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

43 Đoàn Thu Thủy 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

44 Trần Văn Quang 1973 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Khoa học cây trồng 

45 Vũ Thị Thúy Hằng 1980 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

46 Vũ Văn Liết 1954 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

47 Vũ Thanh Hải 1975 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan 

48 Trần Thị Minh Hằng 1971 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí 

49 Phạm Thị Minh Phượng 1974 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

50 Nguyễn Anh Đức 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học cây trồng 

51 Bùi Ngọc Tấn 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 



52 Phạm Thị Bích Phương 1989 Nữ Giảng viên Đại học Khoa học cây trồng 

53 Nguyễn Thị Phượng 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

54 Vũ Quỳnh Hoa 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Xã hội học 

55 Trần Anh Tuấn 1974 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Nông nghiệp công nghệ cao 

56 Phạm Tuấn Anh 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

57 Dương Huyền Trang 1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Nông nghiệp 

58 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 
1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học cây trồng 

59 Nguyễn Văn Phú 1962 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan 

60 Vũ Tiến Bình 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

61 Vũ Ngọc Lan 1972 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học cây trồng 

62 Nguyễn Hữu Cường 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

63 Phạm Phú Long 1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

64 Nguyễn Thị Hòa 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Xã hội học 

65 Phạm Thị Huyền Trang 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

66 Phùng Thị Thu Hà 1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Nông nghiệp công nghệ cao 

67 Trần Bình Đà 1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Bảo vệ thực vật 

68 Bùi Văn Đoàn 1956 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 

69 Vũ Đình Tôn 1958 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

70 Nguyễn Xuân Trạch 1958 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 

71 Hán Quang Hạnh 1982 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 



72 Lê Hữu Hiếu 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi thú y 

73 
Nguyễn Thị Dương 

Huyền 
1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

74 Hoàng Anh Tuấn 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

75 Nguyễn Thị Xuân 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi thú y 

76 Nguyễn Ngọc Bằng 1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

77 Đào Thị Hiệp 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Chăn nuôi 

78 Trần Hiệp 1976 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

79 Nguyễn Thị Phương 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi thú y 

80 Đỗ Đức Lực 1970 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 

81 Nguyễn Chí Thành 1977 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Chăn nuôi thú y 

82 Nguyễn Hoàng Thịnh 1979 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

83 Hà Xuân Bộ 1981 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Chăn nuôi 

84 Đỗ Thị Huế 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

85 Chu Tuấn Thịnh 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

86 Phan Xuân Hảo 1964 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 

87 Nguyễn Thị Nguyệt 1967 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Thú y 

88 Dương Thu Hương 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi thú y 

89 Nguyễn Thị Vinh 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 

90 Trần Bích Phương 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi thú y 

91 Nguyễn Thị Tuyết Lê 1973 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 



92 Bùi Quang Tuấn 1959 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

93 Lê Việt Phương 1970 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Chăn nuôi 

94 Nguyễn Thị Huyền 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

95 Đặng Thúy Nhung 1976 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi 

96 Đặng Thái Hải 1960 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 

97 Ngô Thị Thùy 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

98 Bùi Huy Doanh 1981 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

99 Đinh Thị Yên 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

100 Nguyễn Bá Mùi 1956 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

101 Phạm Kim Đăng 1972 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Chăn nuôi thú y 

102 Cù Thị Thiên Thu 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Thú y 

103 
Nguyễn Thị Phương 

Giang 
1981 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Chăn nuôi 

104 Cao Việt Hà 1970 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Ngôn ngữ anh 

105 Luyện Hữu Cử 1976 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học đất 

106 Nguyễn Hữu Thành 1955 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

107 Hoàng Quốc Việt 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học cây trồng 

108 Nguyễn Thu Hà 1980 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 

109 Nguyễn Thành Trung 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

110 Nguyễn Văn Thao 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 



111 Phan Quốc Hưng 1968 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

112 Ngô Thanh Sơn 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường 

113 Nguyễn Thị Giang 1981 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Thú y 

114 Ngô Thị Dung 1979 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học đất 

115 Vũ Thị Xuân 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

116 Nguyễn Thu Thùy 1984 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học đất 

117 Nông Hữu Dương 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường 

118 Nguyễn Quang Học 1961 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

119 Đỗ Thị Tám 1974 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

120 Đỗ Văn Nhạ 1973 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

121 Nguyễn Tuấn Anh 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai 

122 Quyền Thị Lan Phương 1980 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý bất động sản 

123 Vũ Thị Thu 1987 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

124 Nguyễn Khắc Việt Ba 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

125 Nguyễn Quang Huy 1993 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

126 Đỗ Thị Đức Hạnh 1973 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản lý bất động sản 

127 Phạm Phương Nam 1966 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý bất động sản 

128 Bùi Lê Vinh 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường 

129 Nguyễn Thị Thu Hương 1981 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Quản lý đất đai 

130 Bùi Nguyên Hạnh 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai 



131 Ngô Thị Hà 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai 

132 Phan Thị Thanh Huyền 1977 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản lý đất đai 

133 Vũ Thanh Biển 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

134 Nguyễn Văn Quân 1972 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý bất động sản 

135 Trần Quốc Vinh 1972 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản lý đất đai 

136 Lê Thị Giang 1973 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản lý đất đai 

137 Phạm Văn Vân 1972 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý đất đai 

138 Đoàn Thanh Thủy 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

139 Nguyễn Đức Thuận 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

140 Đỗ Thị Loan 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

141 Nguyễn Thị Thu Hà 1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học đất 

142 Trần Trọng Phương 1973 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản lý đất đai 

143 Phan Văn Khuê 1977 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý đất đai 

144 Nguyễn Thị Thu Hiền 1980 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý bất động sản 

145 Nguyễn Đình Trung 1983 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

146 Phan Thành Nội 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

147 Nguyễn Đức Lộc 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

148 Trần Thanh Hải 1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

149 Nguyễn Ngọc Kiên 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học môi trường 

150 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1982 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí 



151 Đoàn Thị Thúy ái 1979 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường 

152 Nguyễn Thị Hiển 1985 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường 

153 Lê Thị Thu Hương 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Sư phạm công nghệ 

154 Hoàng Hiệp 1977 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường 

155 Vũ Thị Huyền 1981 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm công nghệ 

156 Hán Thị Phương Nga 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

157 Ngô Thị Thương 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

158 Chu Thị Thanh 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

159 Lê Thị Mai Linh 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

160 Nguyễn Thị Minh 1971 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Ngôn ngữ anh 

161 Vũ Thị Hoàn 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm công nghệ 

162 Đinh Hồng Duyên 1981 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 

163 Nguyễn Thế Bình 1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học cây trồng 

164 Nguyễn Tú Điệp 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học cây trồng 

165 Nguyễn Xuân Hòa 1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường 

166 
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

167 Nguyễn Thị Bích Yên 1973 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học đất 

168 Trần Đức Viên 1954 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Ngôn ngữ anh 

169 Ngô Thế Ân 1972 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Ngôn ngữ anh 

170 Dương Thị Huyền 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 



171 Phan Thị Thúy 1973 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Thương mại điện tử 

172 Phan Thị Hải Luyến 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học môi trường 

173 Nguyễn Tuyết Lan 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

174 Trần Thanh Vân 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

175 Trần Nguyên Bằng 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học môi trường 

176 Nguyễn Đình Thi 1965 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm công nghệ 

177 Phạm Văn Hội 1973 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học môi trường 

178 Trịnh Quang Huy 1975 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học môi trường 

179 Lý Thị Thu Hà 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

180 Nguyễn Ngọc Tú 1977 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường 

181 Nguyễn Thị Thu Hà 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học đất 

182 Hồ Thị Thúy Hằng 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

183 Đào Thị Thùy Linh 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 

184 Võ Hữu Công 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường 

185 Đinh Thị Hải Vân 1975 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 

186 Nguyễn Thanh Lâm 1968 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

187 Nguyễn Thị Bích Hà 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

188 Lương Đức Anh 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

189 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khoa học môi trường 

190 Cao Trường Sơn 1986 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường 

191 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
1980 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Thú y 



192 Lê Minh Lư 1961 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

193 Nguyễn Xuân Thiết 1975 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

194 Nguyễn Chung Thông 1983 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

195 Dương Thành Huân 1985 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

196 
Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên 
1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

197 Nguyễn Thị Hiên 1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

198 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

199 Mai Thị Thanh Thủy 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

200 Ngô Phương Thủy 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

201 Nguyễn Đức Dương 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

202 Nguyễn Thị Thu Trang 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

203 Nguyễn Hữu Hưởng 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

204 Nguyễn Ngọc Cường 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

205 Tống Ngọc Tuấn 1962 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí 

206 Lê Văn Bích 1958 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

207 Lương Thị Minh Châu 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

208 Hoàng Đức Liên 1956 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

209 Nguyễn Thanh Hải 1974 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí 

210 Hoàng Xuân Anh 1974 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

211 Ngô Thị Hiền 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện 



212 Trần Như Khánh 1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

213 Lê Vũ Quân 1973 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

214 Hàn Trung Dũng 1958 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

215 Đặng Ngọc Danh 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

216 Nguyễn Trọng Minh 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

217 Đỗ Trung Thực 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

218 Bùi Việt Đức 1967 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

219 Nguyễn Thái Học 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

220 Đặng Thị Thúy Huyền 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

221 Nguyễn Kim Dung 1985 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

222 Nguyễn Văn Điều 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

223 Nguyễn Quang Huy 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

224 Ngô Trí Dương 1974 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

225 Nguyễn Xuân Trường 1973 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

226 
Nguyễn Thị Huyền 

Thanh 
1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

227 Nguyễn Thị Duyên 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

228 Ngô Quang Ước 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

229 Đào Xuân Tiến 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

230 Nguyễn Xuân Hiếu 1985 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

231 Phạm Thị Lan Hương 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

232 Nguyễn Tất Thắng 1969 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế đầu tư 



233 Trần Đức Trí 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế tài chính 

234 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 1983 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế tài chính 

235 Ngô Minh Hải 1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế tài chính 

236 Thái Thị Nhung 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế tài chính 

237 
Nguyễn Thị Huyền 

Châm 
1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

238 Đoàn Bích Hạnh 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

239 Đồng Thanh Mai 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

240 Bùi Thị Khánh Hòa 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

241 Phan Xuân Tân 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

242 Nguyễn Minh Đức 1978 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế 

243 Trần Thị Minh Hòa 1995 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

244 Mai Thanh Cúc 1958 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kinh tế 

245 Mai Lan Phương 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế số 

246 Nguyễn Thị Minh Hiền 1970 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kinh tế 

247 Đỗ Thị Thanh Huyền 1980 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

248 Quyền Đình Hà 1979 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

249 Nguyễn Thị Thu Phương 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

250 Đỗ Thị Nhài 1984 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Kinh tế tài chính 

251 Trần Mạnh Hải 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế đầu tư 

252 Bạch Văn Thủy 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

253 Nguyễn Thị Phương 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 



254 Trần Nguyên Thành 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

255 Nguyễn Văn Song 1958 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

256 Nguyễn Mậu Dũng 1973 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kinh tế 

257 Phạm Thanh Lan 1980 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế tài chính 

258 Nguyễn Thị Hải Ninh 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

259 Trần Thị Thu Trang 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

260 Đỗ Thị Diệp 1985 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

261 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thương 
1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

262 Lê Phương Nam 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

263 Nguyễn Hữu Giáp 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

264 Hồ Ngọc Cường 1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế đầu tư 

265 Hoàng Thị Hằng 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

266 Nguyễn Mạnh Hiếu 1990 Nam Giảng viên Đại học Kinh tế 

267 Lê Thị Long Vỹ 1976 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế đầu tư 

268 Lê Khắc Bộ 1972 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Kinh tế 

269 Nguyễn Thị Dương Nga 1976 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kinh tế 

270 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

271 Dương Nam Hà 1985 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế số 

272 Nguyễn Hữu Nhuần 1977 Nam Giảng viên Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

273 Giang Hương 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 



274 Trần Thế Cường 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

275 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

276 Nguyễn Thị Lý 1987 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

277 Bùi Văn Quang 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

278 Vũ Khắc Xuân 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

279 Nguyễn Anh Đức 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

280 Phạm Văn Hùng 1963 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

281 Lê Ngọc Hướng 1970 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

282 Nguyễn Viết Đăng 1975 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

283 Nguyễn Phượng Lê 1973 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

284 Đỗ Kim Chung 1956 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kinh tế số 

285 Lê Thị Thanh Loan 1985 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế số 

286 Nguyễn Thị Thiêm 1980 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế số 

287 Lưu Văn Duy 1986 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kế toán 

288 Nguyễn Thanh Phong 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

289 Phạm Thị Thanh Thúy 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

290 Hà Thị Thanh Mai 1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

291 Trần Thị Như Ngọc 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

292 Đặng Xuân Phi 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

293 Phạm Bảo Dương 1973 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 



294 Trần Đình Thao 1958 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

295 Đỗ Trường Lâm 1979 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý kinh tế 

296 Nguyễn Tuấn Sơn 1962 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

297 Hồ Ngọc Ninh 1982 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế tài chính 

298 Trần Hương Giang 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

299 Nguyễn Thị Minh Thu 1977 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kinh tế đầu tư 

300 Vũ Thị Thu Hương 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

301 Đặng Nam Phương 1995 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

302 Nguyễn Thị Thanh Minh 1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

303 Nguyễn Thị Thanh Hòa 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thương mại điện tử 

304 Lê Văn Hùng 1978 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Luật 

305 Đỗ Thị Hạnh 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

306 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 

307 Nguyễn Đắc Dũng 1976 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Luật 

308 Lê Thị Kim Thanh 1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

309 Nguyễn Thị Sơn 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 

310 Lê Thị Xuân 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

311 Hà Thị Yến 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

312 Trương Thị Thu Hạnh 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

313 Tạ Quang Giảng 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

314 Vũ Hải Hà 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 



315 Trần Khánh Dư 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

316 Vũ Thị Thu Hà 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

317 Hà Thị Hồng Yến 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

318 Lê Thị Dung 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

319 Trần Lê Thanh 1968 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Luật 

320 Trần Thị Mai 1976 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

321 Vũ Văn Tuấn 1973 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Luật 

322 Trịnh Thị Ngọc Anh 1972 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Luật 

323 Nguyễn Thị Ngân 1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật 

324 Lê Thị Yến 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật 

325 Nguyễn Thị Minh Hạnh 1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Luật 

326 Đỗ Thị Kim Hương 1984 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Luật 

327 Phạm Vân Anh 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Luật 

328 Ngô Trung Thành 1977 Nam Giảng viên Tiến sĩ Xã hội học 

329 Nguyễn Thị Diễn 1973 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

330 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học đất 

331 Nguyễn Thị Minh Khuê 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Xã hội học 

332 Trần Thanh Hương 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

333 Phạm Thị Thu Hà 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi thú y 

334 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

335 Bùi Thị Hải Yến 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 



336 Lê Thị Kim Thư 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

337 Nguyễn Tất Thắng 1977 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Sư phạm công nghệ 

338 Nguyễn Công Ước 1974 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

339 Nguyễn Thị Minh Tâm 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

340 Dương Thị Thúy 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

341 Trần Thị Thu Hiền 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

342 Phạm Hương Lan 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

343 Nguyễn Thị Thúy Lan 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

344 Phạm Thị Hạnh 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

345 Nguyễn Thị Hoài 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

346 Nguyễn Thị Hường 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

347 Vũ Thị Hương 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

348 Nguyễn Thị Ngọc Thu 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

349 Vũ Khánh Linh 1995 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

350 Hà Thị Lan 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

351 Nguyễn Thị Kim Quế 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

352 Lê Thị Hồng Lam 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

353 Bùi Thị Là 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

354 Phạm Thị Thanh Xuân 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

355 Nguyễn Thị Lan Anh 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

356 Trần Thanh Phương 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

357 Trần Thị Tuyết Mai 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 



358 Trần Thu Trang 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

359 Trần Thị Hải 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ anh 

360 Nguyễn Thị Thu Thủy 1964 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Ngôn ngữ anh 

361 Nghiêm Hồng Ngân 1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

362 Bùi Trung Kiên 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

363 Nguyễn Huyền Thương 1975 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

364 Trần Thị Hà Nghĩa 1975 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

365 Đỗ Ngọc Bích 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

366 Trần Thị Thanh Tâm 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

367 Lại Thị Ngọc Hà 1976 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch 

368 Nguyễn Thị Lâm Đoàn 1977 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

369 Nguyễn Hoàng Anh 1978 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

370 Hoàng Hải Hà 1972 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 

371 Vũ Thị Hằng 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

372 Trần Thị Hoài 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

373 Hoàng Lan Phượng 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

374 Trần Thị Định 1977 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

375 Giang Trung Khoa 1973 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

376 Trần Thị Thu Hằng 1978 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 

377 Vũ Quỳnh Hương 1987 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch 

378 Đinh Thị Hiền 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch 



379 Nguyễn Thị Quyên 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

380 Thân Thị Hương 1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

381 Vũ Thị Hạnh 1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

382 Vũ Thị Kim Oanh 1976 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch 

383 Nguyễn Thị Thu Nga 1984 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

384 Nguyễn Trọng Thăng 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

385 Hoàng Thị Minh Nguyệt 1980 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 

386 Nguyễn Thị Hạnh 1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch 

387 Nguyễn Thị Bích Thủy 1970 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

388 Nguyễn Thị Hoàng Lan 1972 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

389 Trần Thị Nhung 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 

390 Lê Mỹ Hạnh 1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

391 Trần Thị Lan Hương 1966 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

392 Phan Thị Phương Thảo 1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 

393 Lê Minh Nguyệt 1975 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

394 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1970 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

395 Nguyễn Vĩnh Hoàng 1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

396 Hoàng Viết Giang 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

397 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1981 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Thú y 

398 Nguyễn Thị Hồng Chiên 1983 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Bệnh học Thủy sản 

399 Nguyễn Văn Phương 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 



400 Dương Đức Hiếu 1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

401 Bùi Khánh Linh 1971 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

402 Phạm Ngọc Thạch 1956 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

403 Đào Công Duẩn 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

404 Đàm Văn Phải 1979 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Thú y 

405 Phạm Thị Lan Hương 1982 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Thú y 

406 Nguyễn Thị Thanh Hà 1983 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Thú y 

407 Nguyễn Thành Trung 1985 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

408 Nguyễn Thị Hằng 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

409 Nguyễn Mạnh Tường 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

410 Sử Thanh Long 1971 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

411 Nguyễn Văn Thanh 1954 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

412 Nguyễn Hoài Nam 1982 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Thú y 

413 Nguyễn Thị Mai Thơ 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

414 Đỗ Thị Kim Lành 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

415 Nguyễn Đức Trường 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

416 Nguyễn Công Toản 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

417 Bùi Văn Dũng 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

418 Ngô Thành Trung 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

419 Trần Thị Đức Tám 1976 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 



420 Trịnh Đình Thâu 1959 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 

421 Nguyễn Bá Tiếp 1970 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Thú y 

422 Hoàng Minh Sơn 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

423 Lại Thị Lan Hương 1977 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

424 Phạm Hồng Trang 1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

425 Lê Ngọc Ninh 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

426 Vũ Đức Hạnh 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

427 Hoàng Minh 1989 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

428 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 1973 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

429 Trương Hà Thái 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

430 Trần Thị Hương Giang 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

431 Chu Thị Thanh Hương 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

432 Nguyễn Văn Giáp 1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

433 Ngô Minh Hà 1985 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

434 Đặng Hữu Anh 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

435 Lê Văn Trường 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

436 Mai Thị Ngân 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

437 Vũ Thị Ngọc 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

438 Lê Văn Phan 1976 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

439 Cao Thị Bích Phượng 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 



440 Dương Văn Nhiệm 1970 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản 

441 Phạm Hồng Ngân 1958 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

442 Nguyễn Thị Trang 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

443 Vũ Thị Thu Trà 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

444 Đồng Văn Hiếu 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

445 Hoàng Minh Đức 1986 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

446 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

447 Cam Thị Thu Hà 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

448 Nguyễn Thị Lan 1974 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

449 Bùi Thị Tố Nga 1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

450 Trần Minh Hải 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thú y 

451 Nguyễn Vũ Sơn 1989 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thú y 

452 Bùi Trần Anh Đào 1970 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Thú y 

453 Đỗ Thị Huệ 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

454 Nguyễn Thị Bích Thủy 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

455 Nguyễn Hà Thanh 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

456 Nguyễn Thủy Hằng 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

457 Vũ Thị Thu Giang 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

458 Nguyễn Hữu Du 1985 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

459 Lê Thị Diệu Thùy 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 



460 Lê Thị Hạnh 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

461 Thân Ngọc Thành 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

462 Nguyễn Thị Huyền 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

463 Hoàng Thị Thanh Giang 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

464 Nguyễn Hoàng Huy 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

465 Ngọc Minh Châu 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

466 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

467 Nguyễn Thành Chiêu 1990 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

468 Nguyễn Thị Phương 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

469 Bùi Thị Thu 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

470 Nguyễn Tiến Hiển 1981 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

471 Lương Minh Quân 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

472 Lê Văn Dũng 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

473 Nguyễn Thị Thanh 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

474 Lê Phương Thảo 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

475 Hoàng Thị Hà 1978 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

476 Ngô Công Thắng 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

477 Lê Thị Minh Thùy 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

478 Lê Thị Nhung 1984 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

479 Phan Trọng Tiến 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

480 Trần Trung Hiếu 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

481 Đỗ Thị Nhâm 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 



482 Nguyễn Thị Thủy 1973 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

483 Trần Thị Thu Huyền 1977 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

484 Nguyễn Thị Huyền 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

485 Vũ Thị Lưu 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

486 Nguyễn Văn Hoàng 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

487 Đoàn Thị Thu Hà 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

488 Nguyễn Đức Thịnh 1986 Nam Giảng viên Đại học Công nghệ thông tin 

489 Phạm Thị Lan Anh 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

490 Ngô Tuấn Anh 1974 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

491 Nguyễn Hữu Hải 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

492 Phạm Quang Dũng 1980 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

493 Trần Vũ Hà 1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

494 Nguyễn Thị Thảo 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

495 Nguyễn Trọng Kương 1981 Nam Giảng viên Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

496 Nguyễn Xuân Thảo 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

497 Nguyễn Thị Lan 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

498 Lê Thị Minh Châu 1974 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý và phát triển du lịch 

499 Phí Thị Diễm Hồng 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Thương mại điện tử 

500 Trần Nguyễn Thị Yến 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thương mại điện tử 

501 Trần Minh Huệ 1978 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kế toán 

502 Nguyễn Thị Thủy 1978 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 



503 Nguyễn Đăng Học 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

504 Trần Thị Thương 1988 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kế toán 

505 Phan Lê Trang 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

506 Hoàng Thị Mai Anh 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

507 Trần Thị Hải Phương 1990 Nữ Giảng viên Đại học Quản trị Kinh doanh 

508 Nguyễn Thị Hải Bình 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

509 Vũ Ngọc Huyên 1977 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

510 Nguyễn Duy Linh 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

511 Lê Thị Thanh Hảo 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

512 Nguyễn Đăng Tùng 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

513 Hoàng Sĩ Thính 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

514 Bùi Thị Lâm 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

515 Nguyễn Thị Hương 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

516 Trần Trọng Nam 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

517 Đào Thị Hoàng Anh 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

518 Đặng Thị Hải Yến 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

519 Bùi Thị Hồng Nhung 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

520 Nguyễn Anh Trụ 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thương mại điện tử 

521 Trần Hữu Cường 1962 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

522 Trần Thị Thu Hương 1979 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

523 Chu Thị Kim Loan 1968 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý và phát triển du lịch 



524 Nguyễn Hùng Anh 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thương mại điện tử 

525 
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản lý và phát triển du lịch 

526 Đặng Thị Kim Hoa 1978 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Thương mại điện tử 

527 Bùi Hồng Quý 1984 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

528 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

529 Đỗ Thị Tuyết Mai 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

530 Vũ Thị Hằng Nga 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

531 Nguyễn Văn Hướng 1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Thương mại điện tử 

532 Nguyễn Trọng Tuynh 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

533 Nguyễn Thái Tùng 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

534 Phạm Thị Hương Dịu 1978 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

535 Nguyễn Quốc Chỉnh 1962 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý và phát triển du lịch 

536 Lê Thị Kim Oanh 1977 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

537 Nguyễn Hải Núi 1984 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

538 Bùi Thị Nga 1976 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

539 Đồng Đạo Dũng 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

540 Lê Thị Thu Hương 1987 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

541 Đào Hồng Vân 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

542 Nguyễn Ngọc Mai 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

543 Trần Thị Thanh Huyền 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

544 Nguyễn Thị Thu Trang 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 



545 Đoàn Thị Ngọc Thúy 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

546 Nguyễn Thị Kim Oanh 1987 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Quản lý và phát triển du lịch 

547 Nguyễn Công Tiệp 1977 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

548 Ngô Thị Thu Hằng 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Kế toán 

549 Đỗ Quang Giám 1972 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

550 Lê Thị Kim Sơn 1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 

551 Vũ Thị Hải 1985 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Kế toán 

552 Lại Phương Thảo 1983 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

553 Bùi Thị Mai Linh 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

554 Nguyễn Thị Thùy Dung 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

555 Lê Thanh Hà 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kế toán 

556 Trần Quang Trung 1974 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kế toán 

557 Nguyễn Đức Bách 1979 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ sinh dược 

558 Nguyễn Quốc Trung 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

559 Phạm Thị Dung 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

560 Trịnh Thị Thu Thủy 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

561 Phan Hữu Tôn 1955 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

562 Nguyễn Thị Lâm Hải 1979 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

563 Ninh Thị Thảo 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh dược 

564 Đặng Thị Thanh Tâm 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học 



565 Nông Thị Huệ 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

566 Nguyễn Thị Thùy Linh 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

567 Đinh Trường Sơn 1977 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh dược 

568 Nguyễn Thanh Hải 1980 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 

569 Nguyễn Thị Nhiên 1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

570 Nguyễn Hữu Đức 1966 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

571 Ngô Thu Hà 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

572 Trần Thị Bình Nguyên 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

573 Nguyễn Văn Giang 1969 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

574 Trần Thị Hồng Hạnh 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

575 Nguyễn Thanh Huyền 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

576 Nguyễn Xuân Cảnh 1979 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

577 Ngô Xuân Nghiễn 1971 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh dược 

578 Nguyễn Thị Bích Thùy 1972 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh dược 

579 Trần Đông Anh 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

580 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 1973 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

581 Đồng Huy Giới 1972 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

582 Bùi Thị Thu Hương 1977 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ sinh học 

583 Phí Thị Cẩm Miện 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

584 Nguyễn Thanh Hảo 1986 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ sinh học 



585 Trịnh Đình Khuyến 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản 

586 Nguyễn Ngọc Tuấn 1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản 

587 Trần ánh Tuyết 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

588 Nguyễn Công Thiết 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

589 Nguyễn Thị Dung 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

590 Lê Việt Dũng 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Bệnh học Thủy sản 

591 Kim Văn Vạn 1972 Nam 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Bệnh học Thủy sản 

592 Trương Đình Hoài 1984 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản 

593 Trịnh Thị Trang 1987 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Bệnh học Thủy sản 

594 Đoàn Thị Nhinh 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

595 Đoàn Thanh Loan 1978 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Bệnh học Thủy sản 

596 Lê Thị Hoàng Hằng 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 

597 Nguyễn Thị Mai 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản 

598 Trần Thị Nắng Thu 1975 Nữ 
Giảng viên cao 

cấp 
Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

599 Phạm Thị Lam Hồng 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

600 Cao Hùng Dũng 1972 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

601 Nguyễn Đăng Thiện 1966 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

602 Nguyễn Xuân Cừ 1974 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

603 Lê Thị Kim Lan 1979 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Kinh tế 

604 Nguyễn Văn Quảng 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

605 Trần Văn Hậu 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế 



606 Đặng Đức Hoàn 1982 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 

607 Phan Thị Điều 1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

608 Nguyễn Văn Toản 1977 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Kế toán 

609 Đào Quang Trung 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

610 Lương Thanh Hoa 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 

611 Nguyễn Thế Hãnh 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế tài chính 

612 Cao Trường Giang 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

613 Nguyễn Anh Tuấn 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

614 Phạm Quốc Đạt 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

615 Lê Trọng Động 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

616 Nguyễn Tiến Tuân 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

617 Đỗ Thành Trung 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

 

20 C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 

Tỷ lệ Sinh 

viên/Giảng viên cơ 

hữu quy đổi 

1 Khối ngành I 4,25 

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 20,33 

4 Khối ngành IV 15,38 

5 Khối ngành V 16,66 



6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII 16,27 

 

Kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học 2021-2022 

STT Đối tượng 

Số 

lượng 

được 

đào tạo 

Hình thức 

đào tạo 
Nội dung đào tạo 

Trình 

độ đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 

1 Giảng viên cơ 

hữu 

     

  01 Nước ngoài Kỹ thuật hệ thống sinh 

học nông nghiệp 

Tiến sĩ  01/9/2021 – 

01/9/2023 

  01  Khoa học thực phẩm Tiến sĩ  10/2021 – 31/8/2025 

  01  Hóa học Tiến sĩ  01/2022 – 12/2024 

  01  Khoa học sinh học Tiến sĩ  12/2021 – 12/2023 

  01 Trong nước Vi sinh vật học Tiến sĩ  12/2021 – 12/2024 

  01 Trong nước Hoàn chỉnh chương trình 

cao cấp LLCT 

Hoàn 

chỉnh 

c/tr  

 10/2021 – 12/2022 

  06 Trong nước Thực hành đo lường đánh 

giá mức độ người học đạt 

được các chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo 

Tập 

huấn 

 24/7/2021 – 

25/7/2021 



  19 Trong nước Nâng cao năng lực sư 

phạm cho giảng viên 

ngoại ngữ 

Bồi 

dưỡng 

 05/6/2021 – 

11/12/2021 

  02 Trong nước  Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư 

phạm 

Bồi 

dưỡng 

25/10/2021 – 

23/11/2021 

  150 Trong nước Bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp GVC 

Bồi 

dưỡng 

13/11/2021 – 12/2021 

  01 Nước ngoài Khoa học công nghiệp 

sinh học 

Dự bị 

tiến sĩ 

 4/2022 – 3/2023 

  01 Trong nước Kỹ thuật lấy mẫu, bảo 

quản, vận chuyển bệnh 

phẩm gây bệnh đường hô 

hấp do vi rút 

Đào tạo 18/01/2022 

  05 Trong nước Bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp GVCC 

Bồi 

dưỡng 

 21/02/2022 – 

28/3/2022 

  03 Trong nước IFRS Mastrry  Đào tạo  6/2022 – 7/2022 

2 Cán bộ quản 

lý 

     

  01 Trong nước Bồi dưỡng kiến thức QP 

và AN cho đối tượng 2 

Bồi 

dưỡng 

 23/9/2021 – 

13/10/2021 

  02 Trong nước Kỹ thuật lấy mẫu, bảo 

quản, vận chuyển bệnh 

Đào tạo 18/01/2022 



phẩm gây bệnh đường hô 

hấp do vi rút 

  01 Trong nước Bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp GVCC 

Bồi 

dưỡng 

 21/02/2022 – 

28/3/2022 

  01 Trong nước Triển khai đánh giá 

chương trình đào tạo, 

phiên bản 4.0 

Đào tạo  21/4/2022 – 

05/5/2022 

3 Nhân viên      

  01 Nước ngoài Kinh tế nông nghiệp Tiến sĩ  02/2022 – 01/2026 

  01  Nông nghiệp và PTNT Thạc sĩ  9/2021 – 9/2023 

 

  03 Trong nước Thực hành đo lường đánh 

giá mức độ người học đạt 

được các chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo 

Tập 

huấn 

 24/7/2021 – 

25/7/2021 

  07 Trong nước Bồi dưỡng ngạch Kế toán 

viên 

Bồi 

dưỡng 

7/2021 – 9/2021 

  02 Trong nước Chẩn đoán phát hiện sớm 

SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp Realtime 

RT-PCR 

Tập 

huấn 

 23/7/2021 – 

26/7/2021 

  04 Trong nước  An toàn sinh học tại 

phòng xét nghiệm An 

toàn sinh học cấp II 

Tập 

huấn 

09/11/2021 – 

12/11/2021 



  01 Trong nước Nâng cao năng lực sư 

phạm cho giảng viên 

ngoại ngữ 

Bồi 

dưỡng 

 05/6/2021 – 

11/12/2021 

  03 Trong nước Kỹ thuật lấy mẫu, bảo 

quản, vận chuyển bệnh 

phẩm gây bệnh đường hô 

hấp do vi rút 

Đào tạo  17/12/2021 

  07 Trong nước An toàn sinh học tại 

phòng xét nghiệm An 

toàn sinh học cấp II 

Đào tạo 21/12/2021 – 

24/12/2021 

  01 Nước ngoài  Kinh tế Khóa 

học hè 

 11/7/2022 – 

08/8/2022 

  17 Trong nước Kỹ thuật lấy mẫu, bảo 

quản, vận chuyển bệnh 

phẩm gây bệnh đường hô 

hấp do vi rút 

Đào tạo 18/01/2022 

  03 Trong nước Chẩn đoán phát hiện sớm 

SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp Realtime 

RT-PCR 

Tập 

huấn 

 04/3/2022 – 

08/3/2022 

  05 Trong nước Bồi dưỡng ngạch chuyên 

viên chính 

Bồi 

dưỡng 

 240 tiết, kể từ ngày 

8/5/2022 

  01 Trong nước IFRS Mastrry  Đào tạo  6/2022 – 7/2022 

  05 Trong nước Bồi dưỡng ngạch Kế toán 

viên chính 

Bồi 

dưỡng 

 24/5/2022 – 

17/6/2022 



 

Kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 2 năm tiếp theo hoặc theo chiến lược phát triển nhân sự của Học viện 

STT Đối tượng 
Số lượng được 

đào tạo 

Hình thức 

đào tạo 

Nội dung đào 

tạo 

Trình độ 

đào tạo 

Thời gian đào 

tạo 

1 Giảng viên cơ hữu 10 Nước ngoài  Tiến sĩ 2023, 2024 

  15 Trong nước  Tiến sĩ 2023, 2024 

  250 Nước ngoài Bồi dưỡng 

chuyên môn 

Bồi dưỡng 2023, 2024 

  200 Trong nước Bồi dưỡng 

chuyên môn 

Bồi dưỡng 2023, 2024 

2 Cán bộ quản lý      

  100 Trong nước Bồi dưỡng Quốc 

phòng , an ninh 

Bồi dưỡng 2023, 2024 

  100 Trong nước Trung cấp LLCT Đào tạo 2023, 2024 

  80 Nước ngoài Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Bồi dưỡng 2023, 2024 

  80 Trong nước Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Bồi dưỡng 2023, 2024 

3 Nhân viên      

  150 Trong nước Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp 

Bồi dưỡng 2023, 2024 



  100 Trong nước Bồi dưỡng 

chuyên môn 

Bồi dưỡng 2023, 2024 

  80 Nước ngoài Bồi dưỡng 

chuyên môn 

Bồi dưỡng 2023, 2024 

 

 

BIỂU MẪU 21 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/ 

năm học 2021-2022 
Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm 28,8 86,4 (3 năm) 

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ (giờ hành chính) Triệu đồng/năm  15,3 30,6  (2 năm) 

  Thạc sỹ (ngoài giờ hành chính) Triệu đồng/năm  21,0 42,0 (2 năm) 

3 Đại học Triệu đồng/năm     

 Thú y Triệu đồng/năm 19,80 99,00 (cho 5 năm) 

 Chăn nuôi thú y Triệu đồng/năm 15,70 62,80 (4 năm) 

 Công nghệ thực phẩm Triệu đồng/năm 16,70 66,80 (4 năm) 

 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm Triệu đồng/năm 15,07 60,28 (4 năm) 

 
Sinh học, CNSTH, Môi trường, Điện, Cơ khí, 

CNTT 
Triệu đồng/năm 16,00 

64,00 (4 năm) và  

80,00 (5 năm) 

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Triệu đồng/năm 11,60 46,40 (4 năm) 

 
Các ngành còn lại (kế toán, QTKD, kinh tế, 

QLDD, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh) 
Triệu đồng/năm 13,45 53,80 (4 năm) 

4 Cao đẳng  Triệu đồng/năm     

 Thú y Triệu đồng/năm 15,84 47,52 (3 năm) 

 Khoa học cây trồng Triệu đồng/năm 9,28 27,84 (3 năm) 



STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/ 

năm học 2021-2022 
Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học 

 
Công nghệ và kỹ thuật (Cơ điện và Môi 

trường) 
Triệu đồng/năm 12,80 38,40 (3 năm) 

 Các ngành khác Triệu đồng/năm 10,76 32.28 (3 năm) 

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II Học phí chính quy chương trình khác       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

 CNSH chất lượng cao Triệu đồng/năm 24,00 
96,00 (4 năm) và  

120,00 (5 năm) 

 Kinh tế tài chính chất lượng cao Triệu đồng/năm 20,175 80,70 (4 năm)  

 KTNN chất lượng cao Triệu đồng/năm 20,175 80,70 (4 năm)  

 KHCT tiên tiến Triệu đồng/năm 20,175 80,70 (4 năm)  

  QKTD tiên tiến Triệu đồng/năm 20,175 80,70 (4 năm)  

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III Học phí hình thức vừa học vừa làm       

1 Đại học (Đối với các lớp ngoài trường) Triệu đồng/năm     

  Thú y  Triệu đồng/năm 23,68  94,72 (4 năm); 118,40 (5 năm) 

 Công nghệ (CNTP, CNSH, CNTT, Môi trương Triệu đồng/năm 19,06 76,24 

 Các ngành khác Triệu đồng/năm 16,02 64,08 

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     



STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/ 

năm học 2021-2022 
Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học 

IV Tổng thu năm 2021 Tỷ đồng 533,14   

1 Từ ngân sách (cả đề tài KHCN được giao) Tỷ đồng 92,65   

2 Từ học phí Tỷ đồng 377,66   

3 Từ dịch vụ KH và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 9,07   

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 53,76   

 

THỐNG KÊ KINH PHÍ CHI HỌC BỔNG CHO NGƯỜI HỌC 

Năm học 2021-2022 

STT Tên học bổng 
Số lượng sinh viên 

đạt được 
Số tiền (VNĐ) 

A 
Học bổng khuyến khích học tập (Học 

viện cấp) 
    

1 
Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 

học 2021-2022 
1624 

  

13.611.100.000  

2 
Học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm 

học 2021-2022 
1525 

  

12.598.839.000  

B Học bổng tài trợ (nhà tài trợ cấp)     

3 Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 15 
       

111.600.000  

4 Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam 10 
       

136.620.000  

5 Tập đoàn AceCook 10 
       

115.000.000  



6 Ngân hàng Vietinbank CN Chương Dương 25 
         

50.000.000  

7 Ngân hàng Agibank CN Gia Lâm 15 
         

30.000.000  

8 Quỹ học bổng Nitori 10 
       

129.157.400  

9 Korcham 10 
       

100.000.000  

10 
Tổ chức VNHelp, Quỹ khuyến học Việt 

Nam 
10 

         

56.700.000  

11 Kova 4 
         

40.000.000  

12 ThaiBinh Seed 25 
         

50.000.000  

13 Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam 40 
         

80.000.000  

TỔNG CỘNG 
                            

3.323  

  

27.109.016.400  

 

  

  Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

PHẠM VĂN CƯỜNG 

  



  

  
 

 


