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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 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Nghiên cứu thành phần 

hóa học tinh dầu và dịch 

chiết cây Ngọc lan trắng 

(Michelia alba) ở Quảng 

Bình 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

ThS. Lý 

Thị Thu 

Hoài 

Xác định thành phần hóa học các 

chất trong dịch chiết, tinh dầu 

cây Ngọc lan trắng và thử hoạt 

tính sinh học nó 

2 Đại học 

Phân tích hàm lượng đồng 

trong một số loài cá ở khu 

vực sông Gianh, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình bằng phương pháp 

quang phổ hấp thụ nguyên 

tử 

Lê Thị Hạnh 
ThS. Trần 

Đức Sỹ 

Xác định hàm lượng kim loại 

Đồng trong thịt một số loài cá ở 

khu vực sông Gianh và đánh giá 

với quy chuẩn an toàn thực phẩm 

3 Đại học 

Nghiên cứu xác định 

thành phần hóa học của 

quả bồ hòn và định hướng 

ứng dụng 

Phạm Thị Thu 

Hương 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Đức 

Vượng 

Xác định được thành phần các 

chất có trong quả bồ hòn và định 

hướng một số ứng dụng từ quả bồ 

hòn 

4 Đại học 

Xác định hàm lượng kẽm 

và đánh giá rủi ro sức khỏe 

thông qua việc tiêu thụ 

một số loài cá ở khu vực 

sông Gianh, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Ngô Thị Thùy 

Linh 

ThS. 

Nguyễn 

Mậu 

Thành 

Xác định hàm lượng kim loại 

Kẽm trong thịt một số loài cá ở 

khu vực sông Gianh và đánh giá 

chỉ số rủi ro sực khỏe 

5 Đại học 

Nghiên cứu chế tạo bột từ 

vỏ Hàu ở thị trấn Quán 

Hàu, huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình và ứng 

dụng để rửa hoa quả 

Đỗ Thị Thảo 

ThS. 

Nguyễn 

Đức Minh 

 

Xác định được thành phần các 

chất có trong bột vỏ hàu và ứng 

dụng trong việc loại bỏ một số 

kim loại trong hoa quả 

6 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản 

trị nguồn nhân lực tại 

Công ty TNHH TM & 

XD Tấn Phát Sport 

Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 

TS. 

Nguyễn 

Văn Chung 

Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu cơ 

cấu tổ chức, tình hình nhân lực và 

nắm bắt nguyên tắc trình tự trong 

quá trình quản trị nguồn nhân lực 

tại công ty CÔNG TY TNHH 

TM & XD TẤN PHÁT SPORT 

Dựa trên cơ sở thực tế công tác 

quản trị đưa ra nhận xét, đánh giá 

và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
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công tác quản trị nguồn nhân lực 

tại công ty. 

7 Đại học 

Giải pháp xây dựng bộ 

nhận diện thương hiệu 

chiếu cói An Xá tại HTX 

TTCN chiếu cói An Xá , 

Lệ Thủy, Quảng Bình 

Trần Thị Thùy 

Linh 

TS. Bùi 

Khắc Hoài 

Phương 

Tổng hợp cơ sở lý luận về xây 

dựng bộ nhận diện thương hiệu 

của làng nghề HTX TTCN chiếu 

cói An Xá ( Lộc Thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình). 

- Đánh giá thực trạng xây dựng 

bộ nhận diện thương hiệu chiếu 

cói An Xá tại HTX TTCN chiếu 

cói An Xá (Lộc Thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình). 

- Đề xuất giải pháp xây dựng bộ 

nhận diện thương hiệu chiếu cói 

An Xá HTX TTCN chiếu cói An 

Xá (Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng 

Bình). 

 

8 Đại học 

Hoàn thiện chiến lược 

quảng cáo, đẩy mạnh tiêu 

thụ sản phẩm  của công ty 

quảng cáo Kỳ Sơn 

Trần Thị Mỹ 

Linh 

TS. 

Nguyễn 

Văn Chung 

Tìm hiểu các lĩnh vực quảng cáo 

mà công ty quảng cáo Kỳ Sơn 

đang tham gia thực hiện 

Rút ra được điểm mạnh điểm 

yếu, cơ hội mà công ty đang có 

cũng như thách thức mà công ty 

đang gặp phải 

Đưa ra được chiến lược quảng 

cáo giúp đẩy mạnh sự tương tác 

của công ty với người tiêu dùng. 

9 Đại học 

Đánh giá cảm nhận của 

du khách nội địa đối với 

chương trình du lịch về 

Miền di sản: Ký ức Bình 

Trị Thiên Công ty TNHH 

Thông Tin và Du Lịch 

NETIN 

Phạm Văn 

Phúc 

TS. Trần 

Tự Lực 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

dịch vụ chất lượng dịch vụ và sự 

hài lòng của khách hàng. 

Đánh giá thực trạng sự hài lòng 

về chương trình du lịch ‘ Về miền 

di sản’. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao mức độ hài lòng của 

khách nội địa khi sử dụng dịch vụ 

du lịch tại công ty TNHH thông 

tin và du lịch Netin Đồng Hới 

Quảng Bình. 

 

10 Đại học 

Đánh giá tình trạng công 

tác MKT của văn phòng 

đại diện peugoet tại 

Quảng Bình 

Đặng Thị Băng 

Tâm 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Thu 

Ngọc 

 

Hệ thống hóa cơ ở lí luận về 

marketting của văn phòng đại 

diện peugoet tại Quảng Bình 

Đánh giá thực trạng marketting 

tại doanh nghiệp . Đề xuất giải 
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pháp nhằm xây dựng chiến lược 

marketting hiệu quả hơn 

Tình hình thị trường và đánh giá 

thực trạng kế hoạch marketting 

mà công ty đang thực hiện . 

Tìm hiểu chiến lược marketting 

của công ty. 

Việc nghiên cứu này rất cần thiết 

để có thể giữ vững vị trí của 

Peugoet trên thị trường. Việc tìm 

hiểu, nghiên cứu này cần được 

diễn ra thường xuyên để có thể 

theo dõi được biến động của thị 

trường, để đưa ra được các giải 

pháp kịp thời, phù hợp. 

11 Đại học 

Nghiên cứu phương pháp 

dạy học phát triển năng 

lực đọc hiểu cho học sinh 

Tiểu học 

 

Đinh Thị Xíu 

TS. Đỗ 

Thùy 

Trang 

Nghiên cứu vận dụng những 

phương pháp dạy học đọc hiểu 

truyền thống lẫn hiện đại, ứng 

dụng theo định hướng phát triển 

năng lực đọc hiểu cho học sinh 

Tiểu học. 

12 Đại học 

Một số biện pháp phát 

triển năng lực kể chuyện 

diễn cảm cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non 

 

Từ Thị Mai 

ThS. 

Trương 

Thị Thanh 

Thoài 

Nghiên cứu vận dụng những 

phương pháp phát triển năng lực 

kể chuyện diễn cảm cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường mầm non nhằm 

nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ 

mầm non trong giai đoạn hiện 

nay. 

. 

13 Đại học 

Giáo dục kỹ năng phòng 

chống đuối nước cho học 

sinh tiểu học thông qua 

dạy học môn Tự nhiên và 

Xã hội 

Hà Thị Thanh 

Hiền 

ThS. 

Vương 

Kim Thành 

Đề xuất các nội dung, hình thức 

giáo dục kỹ năng phòng chống 

đuối nước cho học sinh tiểu học 

thông qua dạy học môn Tự nhiên 

và Xã hội 

14 
Cao 

đẳng 

Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp giáo dục môi trường 

thông qua các hoạt động 

ngoại khóa cho học sinh 

tại Trường Tiểu học Hải 

Thành, TP. Đồng Hới, 

Quảng Bình  

Trần Thị Cúc 

ThS. 

Nguyễn 

Hữu Duy 

Viễn 

Khảo sát thực trạng, phân tích 

nguyên nhân của các hạn chế 

trong hoạt động giáo dục môi 

trường thông qua các hoạt động 

ngoại khóa cho học sinh tại 

Trường Tiểu học Hải Thành. 

Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp 

khắc phục. 

15 Đại học 

Công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn 

xã Hóa Sơn, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình 

Đinh Thanh 

Doan 

Th.S Phan 

Phương 

Nguyên 

Khóa luận đề cập đến vấn đề lý 

luận về phổ biến, giáo dục pháp 

luật. Nghiên cứu, đánh giá, phân 

tích thực trạng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn xã 

Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh 
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Quảng Bình trong thời gian qua 

(2017 đến 2020). Từ đó khóa 

luận xác định những điều kiện 

khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân 

dẫn đến những thành công và khó 

khăn. Từ đó đưa ra những giải 

pháp tích cực nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn xã Hóa 

Sơn. 

16 Đại học 

Thực tiễn xét xử tội phạm 

trộm cắp tài sản tại Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng 

Bình. 

. 

Lê Thị Hoài 

Thu 

Th.S 

Phùng Thị 

Loan 

Khóa luận tập trung phân tích 

những vấn đề lý luận chung của 

tội trộm cắp tài sản; Nghiên cứu, 

phân tích, đánh giá về thực tiễn 

xét xử tội trộm cắp tài sản tại Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

trong thời gian 05 năm (từ năm 

2015 đến năm 2019). Từ đó đưa 

ra nguyên nhân phạm tội trộm 

cắp tài sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình và đề xuất một số 

biện pháp nhằm nâng hiệu quả 

xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về tội trộm cắp tài 

sản. 

17 Đại học 

 Thực trạng ly hôn tại 

huyện Phú Thiện – Tỉnh 

Gia Lai 

Nguyễn Minh 

Tiến 

Th.S Phan 

Thị Thu 

Hiền 

Khóa luận tập trung làm rõ cơ sở 

lý luận, pháp luật về ly hôn, thực 

trạng ly hôn tại huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai trong thời gian 05 

năm (2015 – 2019).  Từ đó chỉ ra 

những nguyên nhân dẫn tới tình 

trạng ly hôn hiện nay ở nước ta 

nói chung và huyện Phú Thiện 

nói riêng. Đề xuất một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

và hạn chế tình trạng ly hôn hiện 

nay ở huyện Phú Thiện. 

18 Đại học 

Hợp đồng mua bán nhà ở 

hình thành trong tương lai 

theo quy định của pháp 

luật Việt Nam 

Nguyễn Trọng 

Thư 

Th.S 

Nguyễn 

Hoàng 

Thủy 

Trong bối cảnh các giao dịch về 

nhà ở hình thành trong tương lai 

đang trong tình trạng có cung, có 

cầu nhưng cơ sở pháp lý để thực 

hiện thì còn nhiều bất cập, cần 

hoàn thiện. Khóa luận: “Hợp 

đồng mua bán nhà ở HTTTL 

theo quy định của pháp luật Việt 

Nam” phân tích, tổng hợp về các 

chế định của pháp luật có liên 

quan đến các giao dịch mua bán 
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nhà ở hình thành trong tương lai. 

Từ đó, giúp cho những cá nhân, 

tập thể quan tâm đến vấn đề này 

có thêm những tài liệu tham 

khảo và người tham gia các giao 

dịch từ cả phía nhà đầu tư và 

khách hàng có cái nhìn khách 

quan và đúng đắn hơn. Khóa 

luận còn phân tích giải pháp và 

đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật điều chỉnh về 

hợp đồng mua bán nhà ở 

HTTTL. 

19 

Đại học 

Đánh giá hiệu quả xử lý 

nước thải sinh hoạt sử 

dụng công nghệ MBR của 

công ty WEME tại khu 

hậu cần nhà máy sản xuất 

gang thép Nghi Sơn, 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa 

Hoàng Trung 

Thành 

TS. Trần 

Lý Tưởng 
 

20 

Đánh giá tiềm năng đất đai 

phục vụ quy hoạch phát 

triển thương mại - dịch vụ 

đến năm 2025 trên địa bàn 

Thành phố Đồng Hới, 

Quảng Bình. 

Trần Thị Hoài 

Nhi 

TS. Đinh 

Thị Thanh 

Trà 
 

21 Đại học 

Những khó khăn tâm lý 

trong giao tiếp của học 

sinh lớp 1 ở Trường tiểu 

học Quảng Hợp, Quảng 

Trạch, Quảng Bình  

Nguyễn 

Hà Châu 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Vân 

 

22 Đại học 

Vận dụng dạy học giải 

quyết vấn đề trong môn 

Khoa học lớp 4 

Nguyễn 

Thị Ánh 

Nguyệt 

ThS. 

Đoàn Kim 

Phúc 

 

23 Đại học 

Biện pháp tích cực hóa 

hoạt động nhận thức của 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trong quá trình khám phá 

môi trường xung quanh 

Trương 

Thị Hương 

Giang 

ThS. 

Phạm Thị 

Yến 

 

 

24 Đại học 

Biện pháp hướng dẫn trẻ 

mẫu giáo 5 - 6 tuổi khám 

phá chủ đề “Thế giới thực 

vật” theo hướng trải 

nghiệm 

Đào Thị 

Thùy Linh 

ThS. 

Phạm Thị 

Yến 

 

25 Đại học 
Giáo dục tính tự tin cho trẻ 

mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông 

Lê Ngọc 

Linh 

ThS. 

Nguyễn T. 
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qua hoạt động vui chơi ở 

Trường mầm non Đồng 

Mỹ, Đồng Hới, Quảng 

Bình 

Xuân 

Hương 

26 Đại học 

Giáo dục hành vi văn hóa 

với đồ dùng, đồ chơi cho 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

thông qua hoạt động vui 

chơi ở Trường mầm non 

Văn Thủy, Lệ Thủy, 

Quảng Bình 

Võ Thị 

Ngọc Như 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Vân 

 

27 Đại học 

Nghiên cứu khảo sát hệ 

thống tự động điều chỉnh 

điện áp dưới tải.- Tính 

chọn OLTC Trạm biến áp 

220KV Đồng Hới - Quảng 

Bình 

Bùi Ngọc Đức 
Nguyễn 

Mạnh Hà 
 

28 Đại học 

Nghiên cứu khảo sát hệ 

thống tự động điều chỉnh 

điện áp dưới tải.- Rơle 

REC_DA - Trạm biến áp 

220KV Đồng Hới - Quảng 

Bình 

Nguyễn Tiến 

Thành 

Nguyễn 

Mạnh Hà 
 

29 Đại học 

 Nghiên cứu khảo sát hệ 

thống tự động điều chỉnh 

điện áp dưới tải.- Rơle 

TAPCON230_MR. Trạm 

biến áp 220KV Đồng Hới 

- Quảng Bình  

Ngô Thanh 

Tùng 

Nguyễn 

Mạnh Hà 
 

30 Đại học 

Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho phân xưởng cơ 

khí tại công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Thành Tín - 

Quảng Bình 

Nguyễn Văn 

Hanh 

Đoàn 

Cường 

Quốc 

Lương 

Duy Minh 

 

31 Đại học 

Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho phân xưởng cơ 

khí tại công ty TNHH 

S&D - Quảng Bình 

Võ Quang 

Phương 

Đoàn 

Cường 

Quốc 

Lương 

Duy Minh 

 

32 Đại học 

Nghiên cứu - Thiết kế hệ 

thống điều khiển thiết bị 

điện bằng smartphone 

- Trần Minh 

Sang 

- Đỗ Trung 

Hiếu 

- Phạm Xuân 

Lộc 

Nguyễn 

Văn Sum 
 

33 Đại học 
Nghiên cứu giải pháp điều 

khiển nhà thông minh 

- Mai Xuân 

Giang 

Hoàng 

Anh Đức 
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 - Nguyễn 

Mạnh Hùng 

- Lương Văn 

Tuấn 

 

34 Đại học 

Nghiên cứu tổng quan về 

điện gió và đánh giá tiềm 

năng phát triển điện gió ở 

tỉnh Quảng Bình 

Trần Quang 

Huy 

Nguyễn 

Văn Đoài 
 

35 Đại học 

Nghiên cứu - Thiết kế cấp 

điện cho khu dân cư 

Phóng Thủy. 

Hoàng Quốc 

Huy 

Nguyễn 

Văn Đoài 
 

36 Đại học 

Thiết kế trạm biến áp cấp 

điện cho Trường Trung 

cấp Luật Đồng Hới 

Trần Quốc 

Tịnh 

Nguyễn 

Văn Đoài 
 

37 Đại học 

Thiết kế cấp điện cho các 

khu chức năng Trường 

Trung cấp Luật Đồng Hới 

Hà Thanh 

Đăng Vũ 

Nguyễn 

Văn Đoài 
 

38 Đại học 
Thiết kế và thi công mô 

hình bãi đỗ xe tự động 

- Nguyễn Tiến 

Cường 

- Dương 

Quang Phú 

- Phan Thanh 

Nhật 

Trương 

Vĩnh Tuấn 
 

39 Đại học 

Điều khiển hệ thống xử lý 

nước thải ứng dụng PLC 

S7-1200 

- Trần Xuân 

Ánh 

- Phạm Ngọc 

Cường 

Hoàng 

Anh Đức 

 

 

40 Đại học 
Thiết kế, chế tạo Robot 

hút bụi tự động 

- Nguyễn Hữu 

Tuấn 

- 

Sibounheucungs

etha 

Hoàng 

Anh Đức 

 

 

41 Đại học 

Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho Nhà máy đường 

Hà Tĩnh 

- Lê Huy Dương 

- Mai Phương 

Lâm 

Trương 

Vĩnh Tuấn 
 

42 Đại học 

Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho Nhà máy đường 

Phong Điền - Huế 

- Lê Văn Thắng 

- Dương Đức 

Trung 

Trương 

Vĩnh Tuấn 
 

43 Đại học 

Nghiên cứu khảo sát hệ 

thống tự động nạp Acquy 

trạm biến áp 220kV Đồng 

Hới 

- Nguyễn Hữu 

Khang 

Nguyễn 

Mạnh Hà 
 

44 Đại học 

Thiết kế lắp ráp hệ thống 

tự động nạp Acquy 

500VA, 12VDC, 45A 

- Đỗ Mạnh Tuấn 

- Trần Nam 

Nguyễn 

Mạnh Hà 
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45 Đại học 

Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện xưởng may Công ty 

TNHH may Thăng Long  

- Phạm Hồng 

Quân 

Nguyễn 

Văn Đoài 
 

46 Đại học 

Thiết kế hệ thống cung cấp 

điện Bệnh viện đa khoa 

huyện Quảng Ninh. 

- Hà văn 

Quang 

Nguyễn 

Văn Đoài 
 

47 Đại học 

Thiết kế cung cấp điện trụ 

sở UBND huyện Quảng 

Trạch 

- Phan Xuân 

Thái 

Nguyễn 

Văn Đoài 
 

48 Đại học 

Thiết kế hệ thống điện và 

TBA cho xưởng cơ khi của 

Công ty TNHH MTV công 

nghệ tàu thủy Quảng Bình. 

- Bùi Thanh 

Vũ 

Đoàn 

Cường 

Quốc 

Lương 

Duy Minh 

 

49 Đại học 

Thiết kế hệ thống điện và 

tủ điện chữa cháy tự động 

cho xưởng cơ khi Công ty 

TNHH PTDA Việt Nam 

- Mai Trọng 

Nghĩa 

Đoàn 

Cường 

Quốc 

Lương 

Duy Minh 

 

50 Đại học 

Dạy học định lý trong 

chương trình Toán 11 

THPT theo định hướng 

phát triển năng lực người 

học 

 

Nguyễn 

Văn Long 

ThS. Lê 

Thị Bạch 

Liên 

 

 

51 Đại học 

Dạy học giải bài tập trong 

chương trình Toán 11 

THPT theo định hướng 

phát triển năng lực người 

học 

Đào Thị 

Thu Thủy 

ThS. Lê 

Thị Bạch 

Liên 

 

 

52 Đại học 

Đa thức đối xứng và ứng 

dụng giải toán trong 

chương trình phổ thông 

Nguyễn Thị 

Lan 

 

TS. 

Nguyễn 

Thành 

Chung 

 

53 Đại học 

Ứng dụng tính đơn điệu 

của hàm số để giải các bài 

toán trong chương trình 

THPT 

Phạm Thị 

Diệu Thúy 

ThS. Phan 

Trọng Tiến 

 

 

54 Đại học 

Sử dụng phần mềm R để 

giải một số bài toán xác 

suất thống kê ở chương 

trình THPT 

Phạm 

Thanh Hải 

ThS. 

Phan 

Trọng Tiến 

 

55 Đại học 

Phát triển năng lực phát 

hiện và giải quyết vấn đề 

cho HS thông qua chủ đề " 

Tổ hợp - Xác suất 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lương 

TS. 

Nguyễn 

Quang Hòe 
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56 Đại học 
Về giả thuyết số nguyên tố 

sinh đôi 

Nguyễn 

Ngọc Hà 

ThS. 

Nguyễn Lê 

Trâm 

 

57 Đại học 
Một số dạng phương trình 

Diophantus 

Võ Đoàn Anh 

Tuyên 

 

ThS. 

Trần Mạnh 

Hùng 

 

58 Đại học Xấp xỉ Diophantus 

Nguyễn 

Thị Trâm 

Anh 

ThS. 

Trần Mạnh 

Hùng 

 

59 Đại học 

Vận dụng phương pháp 

phát hiện và giải quyết vấn 

đề để dạy toán điển hình 

lớp 5 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

ThS. 

Nguyễn Kế 

Tam 

 

60 Đại học 

Biện pháp nhằm nâng cao 

kĩ năng giải toán về yếu tố 

hình học cho học sinh lớp 

5 

Dương 

Thị Thu Thảo 

ThS. 

Nguyễn Kế 

Tam 

 

61 Đại học 

Xây dựng ứng dụng tiện 

ích hỗ trợ cho sinh viên 

QBU trên android  

Đinh Đăng Tài 
TS. Phạm 

Xuân Hậu 
 

62 Đại học 

Xây dựng Website hỗ trợ 

học tập ở nhà cho sinh 

viên ngành CNTT 

Trần Văn 

Dũng 

TS. Phạm 

Xuân Hậu 
 

63 Đại học 

Xây dựng website Quản 

lý phòng tại Trung tâm 

học liệu 

Lương Duy 

Đăng 

TS. Đậu 

Mạnh 

Hoàn 

 

64 Đại học 

Nghiên cứu xây dựng ứng 

dụng cửa hàng thực phẩm 

chế biến sẵn trực tuyến 

trên điện thoại thông 

minh 

Trần Hữu 

Lương 

TS. Trần 

Văn 

Cường 

 

65 Đại học 
Xây dựng website bán 

thức ăn trực tuyến 

PHOTHILAT

H Mimee 

ThS. Lê 

Minh 

Thắng 

 

66 Đại học 

Improving presentation 

skill for English – major 

students at Quang Binh 

University    

Phan Thị 

Hương Giang 

ThS. 

Nguyễn 

Thọ Phước 

Thảo 

Đối với sinh viên nói chung và 

sinh viên ngôn ngữ nói riêng, 

thuyết trình là một kỹ năng rất 

quan trọng và nó là chìa khóa để 

nắm bắt thành công. Nhưng 

giống như các kỹ năng lý thuyết 

khác trong việc học ngoại ngữ, 

sinh viên phải đối mặt với những 

khó khăn nhất định và họ chưa có 

biện pháp phù hợp để cải thiện và 

cải thiện kỹ năng thuyết trình. 

Ngày nay, nhiều nghiên cứu liên 

quan và đã làm rõ vấn đề này . 
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Nhưng tại Đại học Quảng Bình, 

chưa có nghiên cứu nào phù hợp 

tuyệt đối với môi trường học tập 

của sinh viên . Là sinh viên tiếng 

Anh, chúng tôi muốn giúp sinh 

viên tìm ra các biện pháp hiệu 

quả nhất cho mỗi cá nhân. Do đó, 

trong nghiên cứu này, chúng tôi 

đã khảo sát những khó khăn của 

sinh viên, từ đó giúp họ tìm ra 

cách khắc phục những khó khăn 

đó. Mục đích chính của nghiên 

cứu này là tìm ra các biện pháp 

phù hợp nhất cho sinh viên ngoại 

ngữ đại học Quảng Bình để mở 

rộng các kỹ năng thuyết trình và 

đưa ra các khuyến nghị để đóng 

góp cho quá trình giảng dạy ngôn 

ngữ tại trường đại học. 

 

67 Đại học 

A study on solutions to 

improve communication 

skill for third year 

English – major students 

at Quang Binh University 

Nguyễn Thị 

Diệu Thuý 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thắm 

Đối với mỗi sinh viên ngoại ngữ, 

làm thế nào để giỏi kỹ năng giao 

tiếp dường như đó là một nhiệm 

vụ khó khăn nhất mà họ bắt buộc 

phải đối mặt. Trên thực tế, có 

nhiều nghiên cứu đã làm rõ vấn 

đề này. Là một trong những sinh 

viên chuyên ngữ, với mong 

muốn giúp các bạn  sinh viên học 

giao tiếp tiếng Anh hiệu quả hơn 

đã thôi thúc chúng tôi thực hiện 

nghiên cứu này. Các nhà nghiên 

cứu đã thực hiện một cuộc điều 

tra nhằm đưa ra các giải pháp 

giúp cho sinh viên năm thứ ba 

chuyên ngành tiếng Anh tại 

trường Đại học Quảng Bình cải 

thiện kỹ năng giao tiếp. Mục đích 

chính của bài nghiên cứu là đánh 

giá nhận thức của sinh viên về 

tầm quan trọng của các hoạt động 

ngoại khóa, khảo sát những khó 

khăn mà sinh viên thường gặp 

phải trong quá trình giao tiếp, từ 

đó tìm ra những giải pháp lý 

tưởng. Phương pháp định lượng 

và định tính, bao gồm bảng câu 

hỏi khảo sát và phỏng vấn được 
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sử dụng để thu thập dữ liệu cho 

bài nghiên cứu này. Dựa trên kết 

quả nghiên cứu, một số giải pháp 

được đề xuất giúp cho việc học 

kỹ năng giao tiếp hiệu quả hơn. 

Các nhà nghiên cứu đã nỗ lực với 

hy vọng đóng góp cho sinh viên 

trường Đại học Quảng Bình cải 

thiện kỹ năng giao tiếp của mình. 

 

68 Đại học 

An investigation into QB 

EFL teacher’s and 

English – major student’s 

perceptions of the roles of 

developing intercultural 

communication 

competence in English 

language learning 

Hà Thị Huyền 

ThS. Mai 

Thị Như 

Hằng 

Xu thế toàn cầu hóa đang ngày 

càng phát triển mạnh mẽ khiến sự 

giao lưu giữa các nền văn hoá 

khác nhau trở thành một phần 

không thể thiếu đối với sự phát 

triển của thế giới. Trong đó, khả 

năng ngoại ngữ là một trong 

những yêu cầu bức thiết cần được 

nâng cao. Khả năng ngoại ngữ là 

điều kiện đầu tiên quyết định để 

trở thành một công dân toàn cầu, 

đặc biệt là tiếng Anh, chìa khóa 

vàng để bước ra thế giới. Tuy 

nhiên, song song với việc học 

ngôn ngữ, việc phát triển các kiến 

thức, kĩ năng và thái độ để giao 

tiếp liên văn hoá hiệu quả trong 

môi trường đa văn hoá là rất cấp 

thiết. Trong bối cảnh đó, việc 

giảng dạy tiếng Anh ở trường Đại 

học Quảng Bình cũng còn nhiều 

hạn chế. Các giáo trình tiếng Anh 

chủ yếu còn vay mượn từ các 

nước nói tiếng Anh, mục tiêu đào 

tạo bao gồm sự phát triển năng 

lực giao tiếp văn hóa trong việc 

đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh chưa 

được chú trọng. Thông qua kết 

quả của một số cuộc khảo sát 

sinh viên chuyên ngữ chuẩn bị ra 

trường và sinh viên đã tốt nghiệp 

cho thấy rằng nhiều sinh viên gặp 

rất nhiều khó khăn trong môi 

trường làm việc có người nước 

ngoài vì thiếu các kỹ năng như 

giao tiếp liên văn hoá và họ mong 

muốn được tạo cơ hội phát triển 

các kỹ năng cần thiết đó trong 
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quá trình học tập trên giảng 

đường đại học để chuẩn bị sẵn 

sàng cho công việc sau khi ra 

trường. Hiện nay, có rất ít các 

nghiên cứu liên quan đến phát 

triển năng lực giao tiếp liên văn 

hóa tại Việt Nam và chưa có 

nghiên cứu nào được thực hiện 

trong bối cảnh dạy và học ngoại 

ngữ tiếng Anh tại trường Đại học 

Quảng Bình. Sản phẩm của đề tài 

đóng góp vào việc cung cấp các 

dữ liệu liên quan đến việc phát 

triển năng lực giao tiếp liên văn 

hóa trong việc dạy và học tiếng 

Anh, trở thành nguồn tài liệu 

tham khảo trong học tập và 

nghiên cứu khoa học cho giảng 

viên và sinh viên chuyên ngành 

ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, đề tài 

góp phần nâng cao ý thức của 

giáo viên và sinh viên về vai trò 

quan trọng của năng lực giao tiếp 

liên văn hóa trong việc dạy và 

học ngôn ngữ tiếng Anh như một 

ngôn ngữ quốc tế. 

    Quảng Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2020 

           NGƯỜI TỔNG HỢP                                              HIỆU TRƯỞNG                                

 

                                                                                                   (Đã ký) 

 

 

       Lê Thị Hương Giang                          PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 


