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        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

Năm học 2019-2020 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 

Innovation and 

Development for 

Classroom in the 21st 

Century 

02/2020  

Trường Đại học 

Rajabhat Udon 

Thani, Thái Lan 

7 

2 
Hội nghị khoa học sinh 

viên 
 6/2020 Trường ĐHQB   60 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất thử và tư vấn 

STT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối 

tác 

trong 

nước 

và 

quốc 

tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1  

Nghiên cứu phương 

án can thiệp thể dục 

thể thao cho bệnh 

nhân tiểu đường 

loại 2 lứa tuổi 45 - 

59 ở thành phố 

Đồng Hới 

TS. Cao 

Phương 

Nguyễn 

Anh Tuấn 

Nguyễn 

Xuân Hải 

 
11/2019-

11/2020 
10.000.000  

- Hệ thống chỉ tiêu 

kiểm tra trước vận 

động đối với bệnh 

nhân tiểu đường loại 

2 lứa tuổi 45-59 trên 

địa bàn TP Đồng 

Hới. 

- Phương án tập 

luyện TDTT đối với 

bệnh nhân tiểu đường 

loại 2 lứa tuổi 45-59 

trên địa bàn TP Đồng 

Hới. 

- 01 bài báo khoa học 

trong nước 

2  

Xây dựng ngân 

hàng đề thi học 

phần Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 1, 

2 

CN. Lê 

Thị Hiếu 

Trần Thủy 

Lê Trọng 

Đình Văn 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 400 câu trắc nghiệm 

phân theo cấp độ dễ 

(100), trung bình 

(200), khó (100); 

phân theo khả năng 

tái hiện (200), khả 

năng vận dụng (100), 



khả năng phân tích 

tổng hợp (100) 

- 10 bộ đề thi gốc 

(thời gian làm bài 

60p) 

- Đáp án sơ bộ và chi 

tiết 

3  

Nghiên cứu, biên 

soạn “Sổ tay từ tỉ 

dụ Hán - Việt” 

phục vụ cho sinh 

viên chuyên ngữ 

tiếng Trung 

TS. Võ 

Văn Quốc 

Huy 

Lê Thị 

Như Thủy 

Lại Thị 

Mỹ Hướng 

Nguyễn 

Quốc Bảo 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

trong nước 

- 01 sổ tay từ tỉ dụ 

Hán - Việt (bản thảo 

chính) 

 

4  

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của biểu 

thức phi tuyến đối 

với một lớp bài 

toán biên elliptic có 

toán tử vi phân 

không thuần nhất 

TS. 

Nguyễn 

Thành 

Chung 

Nguyễn Lê 

Trâm 

Trần Hồng 

Nga 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo đăng tạp 

chí Scopus 

- Góp phần hoàn 

thiện hơn lí thuyết 

định tính của phương 

trình đạo hàm riêng 

elliptic 

5  

Nghiên cứu đề xuất 

mô hình xác định 

người có ảnh hưởng 

để quảng bá thông 

tin trên mạng xã hội 

TS. Phạm 

Xuân Hậu 

Hoàng 

Đình 

Tuyền 

Nguyễn 

Nương 

Quỳnh 

 
11/2019-

11/2020 
20.000.000  

- 01 bài báo đăng tạp 

chí Scopus hoặc SCI, 

SCIE 

- Đề xuất một mô 

hình cho việc xác 

định người có ảnh 

hưởng trên mạng xã 

hội 

6  

Nghiên cứu hàm 

lượng dinh dưỡng 

của củ sâm Bố 

chính 

(Abelmoschus 

Sagitt. Kurz Merr) 

được trồng tại 

Quảng Bình 

TS. Trần 

Lý Tưởng 

Nguyễn 

Phương 

Văn 

Nguyễn 

Mậu 

Thành 

Hoàng 

Anh Vũ 

Võ Thị 

Nho 

Bùi Thị 

Thục Anh 

 
11/2019-

9/2020 
5.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

trong nước 

- Phân tích được 

thành phần dinh 

dưỡng chủ yếu trong 

củ sâm Bố Chính để 

làm cơ sở cho việc 

phát triển sản phẩm 

ẩm thực và nước giải 

khát 

- Phân tích được hàm 

lượng khoáng chất 

chủ yếu trong củ sâm 

Bố Chính 

- Đề xuất hướng phát 

triển các sản phẩm từ 

sâm gắn với thương 

hiệu ngành du lịch 

QB 

7  

Nghiên cứu quan hệ 

hợp tác trong lĩnh 

vực giáo dục đào 

tạo giữa hai tỉnh 

Quảng Bình 

(CHXHCN Việt 

ThS. Lại 

Thị Hương 

Đặng Lê 

Thủy Tiên 

Dương Vũ 

Thái 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

đăng tạp chí KHCN 

ĐHQB 

- 01 bài báo đăng tạp 

chí chuyên ngành 



Nam) - Khăm 

Muộn (CHDCND 

Lào) giai đoạn 

2000-2019 và 

những định hướng 

- Tổng kết, đánh giá 

một cách toàn diện 

và có hệ thống những 

thành tựu, hạn chế, 

đặc điểm và vị thế 

của hợp tác trong 

lĩnh vực giáo dục đào 

tạo giữa hai tỉnh 

trong tổng thể mối 

quan hệ hợp tác 

Quảng Bình - Khăm 

Muộn từ năm 2000 - 

2019 

8  

Nghiên cứu ứng 

dụng GIS phân tích 

sự phân hóa của tài 

nguyên phục vụ 

phát triển du lịch 

bền vững tại tỉnh 

Quảng Bình 

ThS. 

Nguyễn 

Hữu Duy 

Viễn 

Chế Đình 

Lý 

Lưu Quốc 

Huy 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

đăng tạp chí KHCN 

ĐHQB 

- Đánh giá mức độ 

thuận lợi cho phát 

triển DL của các 

điểm TNDL tỉnh QB 

- Phân tích sự phân 

hóa của các điểm 

TNDL tại tỉnh QB 

theo 2 nhóm chỉ tiêu 

nội lực và ngoại lực 

- Đề xuất phương 

hướng và giải pháp 

nhằm sử dụng hợp lý 

TNDL hướng đến 

phát triển DLBV tại 

tỉnh QB 

9  

Nghiên cứu giải 

pháp nâng cao hiệu 

quả công tác giáo 

dục quyền con 

người cho sinh viên 

Trường Đại học 

Quảng Bình trong 

giai đoạn hiện nay 

ThS. Trần 

Hương 

Giang 

Lương Thị 

Lan Huệ 

Nguyễn 

Thị Như 

Nguyệt 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

đăng tạp chí KHCN 

ĐHQB (hoặc tạp chí 

chuyên ngành) 

- 01 bài giảng Giáo 

dục quyền con người 

10  

Nghiên cứu tính 

chất hấp thụ quang-

từ của vật liệu 

Tungsten Disulfide 

(WS2)  đơn lớp do 

tương tác electron-

phonon 

ThS. Trần 

Ngọc Bích 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Bình 

Lê Thị 

Diệu Hiền 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

đăng tạp chí thuộc 

danh mục SCIE 

- Khảo sát tính chất 

truyền dẫn quang-từ 

do sự hấp thụ một 

photon và hai photon 

trong WS2 đơn lớp 

do tương tác 

electron-phonon. Kết 

quả được so sánh với 

các vật liệu 2 chiều 

khác 

11  

Nghiên cứu luật 

mạnh số lớn cho 

dãy các biến ngẫu 

nhiên M-phụ thuộc 

đôi một 

TS. Hoàng 

Thị Duyên 

Trần Mạnh 

Hùng 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

đăng tạp chí thuộc 

danh mục Scopus 

- Thiết lập một số 

luật mạnh số lớn cho 



Phan 

Trọng Tiến 

các dãy biến ngẫu 

nhiên M-phụ thuộc 

đôi một dưới các 

dạng hội tụ khác 

nhau 

12  

Nghiên cứu đề xuất 

phương pháp phát 

hiện tin giả tự động 

trên mạng xã hội 

dựa vào trí tuệ 

nhóm 

TS. Trần 

Văn 

Cường 

Đậu Mạnh 

Hoàn 

Phan Thị 

Huyền 

Trang 

 
11/2019-

11/2020 
17.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

đăng kỷ yếu hội nghị 

quốc tế thuộc danh 

mục Scopus 

- Nghiên cứu các đặc 

trưng của người dùng 

mạng để xây dựng hồ 

sơ người dùng giúp 

đánh giá độ tin cậy 

của người đăng tin. 

Đề xuất PP khai thác 

khía cạnh sự thông 

minh của đám đông 

là những nhận xét 

của các người dùng 

cho tin. Đề xuất mô 

hình phát hiện tin 

giải dựa vào trí tuệ 

nhóm và thực 

nghiệm chứng minh 

tính hiệu quả của PP 

13  

Nghiên cứu thực 

trạng và đề xuất cải 

tiến quy trình sản 

xuất cát nhân tạo 

trong lĩnh vực xây 

dựng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình 

ThS. Phạm 

Văn Dũng 

Phạm Nam 

Giang 

Lương 

Duy Minh 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- 01 bài báo khoa học 

đăng tạp chí KH 

trong nước 

- 03 chuyên đề 

- 03 mẫu cát nhân tạo 

- 01 quy trình công 

nghệ 

- Khắc phục nhược 

điểm, cải thiện chất 

lượng cát nhân tạo 

nhằm phát triển sản 

xuất và tiêu thụ loại 

vật liệu này trên địa 

bàn tỉnh QB. 

14  

Nghiên cứu xây 

dựng bổ sung ngân 

hàng câu hỏi đề thi 

trắc nghiệm ứng 

dụng CNTT cơ bản 

theo phiên bản mới 

ThS. Lê 

Minh 

Thắng 

Võ Hoàng 

Thành 

Trương 

Thị Thúy 

 
11/2019-

11/2020 
15.000.000  

- CSDL ngân hàng 

câu hỏi đề thi trắc 

nghiệm ƯDCNTT cơ 

bản theo phiên bản 

mới (trên 700 câu 

hỏi) 

- Bộ ngân hàng câu 

hỏi đề thi trắc 

nghiệm ƯDCNTT cơ 

bản theo phiên bản 

mới (trên 700 câu 

hỏi) 

15  

Nghiên cứu kỹ 

thuật nhân giống và 

xây dựng vườn 

giống cây sim rừng 

ở Quảng Bình 

TS. Đinh 

Thị Thanh 

Trà 

Nguyễn 

Thị Hương 

 
11/2019-

11/2020 
4.990.000  

- 01 bài báo khoa học 

trong nước 

- 01 vườn ươm sim 

giống (có khu ươm 

giống và khu huấn 



Bình 

Bùi Thị 

Thục Anh 

luyện cây, 20000 cây 

giống) 

- 01 quy trình kỹ 

thuật nhân giống 

16  

Nghiên cứu hệ 

thống quản lý sinh 

viên tại Trường Đại 

học Quảng Bình 

CN. 

Nguyễn 

Thị Khánh 

Chi 

Nguyễn 

Đức Minh 

Nguyễn 

Vũ Ngọc 

 
11/2019-

11/2020 
7.000.000  

- Bộ thông tin thu 

thập được từ phiếu 

điều tra công tác 

quản lý SV 

- Các giải pháp nhằm 

khắc phục hạn chế, 

giúp công tác quản lý 

sinh viên đạt hiệu 

quả cao hơn 

    Quảng Bình, ngày 05 tháng  6  năm 2020 

         NGƯỜI LẬP BIỂU                                               HIỆU TRƯỞNG               

 

                                                                                                 (Đã ký) 

 

 

                                                                             PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 


