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Biểu mẫu 18 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 ______________________________ 

THÔNG BÁO 

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

đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022-2023 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 
Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa 

làm vừa 

học 

  Tổng số 24 560  12539 1.575          

1 Khối ngành I     -           

2 Khối ngành II     -       

3 Khối ngành III   316  4507 549     

4 Khối ngành IV   15  118 427     

5 Khối ngành V 24 202  4670      

6 Khối ngành VI   27 - 599     

7 Khối ngành VII   316  3244 549     

 

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

 

STT Khối ngành 
Số SV tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường 

(%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số  2021  0,05  7,72  58,09 20,31 

1 Khối ngành I  -  - -   -   

2 Khối ngành II  -  - -  -    

3 Khối ngành III  752 0,0 5,7  55,1 11,43 

4 Khối ngành IV 12  0,0  8,3  91,7  22,64 

5 Khối ngành V  575 0,2   5,6 45,2 28,15 

6 Khối ngành VI  - -  -  -  8,52 

7 Khối ngành VII 682   0,0  11,7 71,7  11,43 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang 

học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

 

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

Đường link công khai: https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/Index 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

Đường link công khai: http://thuvien.ntu.edu.vn/ 

https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/Index
http://thuvien.ntu.edu.vn/
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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Đường link công khai: http://thuvien.ntu.edu.vn/ 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1 
 Tập đoàn Thủy sản 

Minh Phú 
100  Đại học 

Nuôi trồng thủy 

sản và Công 

nghệ chế biến 

thủy sản 

Đang triển khai  

 

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 

Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng 

Toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy các môn 

khoa học xã hội và nhân văn 

28-11-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

2 

Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giảng dạy năm học 

2021-2022 trong điều kiện mới 

26-04-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

3 

Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến 04-09-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

4 

Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá 20-03-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

5 

Nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra và đánh 

giá trực tuyến, trong bối cảnh mới 

20-11-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

6 

Nâng cao chất lượng giảng dạy, kiểm tra và đánh 

giá trực tuyến  

07-11-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

7 

Trao đổi kết quả nghiên cứu, định hướng NCKH 

và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến 

25-09-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

8 

Hội thảo Khoa học về Cơ khí, Vật liệu và Vật liệu 

Nano 

19-07-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

9 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng 

thiết bị phục vụ thực hành tại khoa kỹ thuật giao 

thông 

30-12-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

10 

Dạy học ngoại ngữ trong thời đại toàn cầu 01-02-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

11 

Tự động hóa hệ thống sản xuất 16-06-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

http://thuvien.ntu.edu.vn/
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

12 

Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ 

tại Khánh Hòa 

17-06-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

13 

Hội thảo khoa học giải pháp xây dựng mối liên 

kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp 

trong đào tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch 

với hoạt động nghiên cứu khoa học 

23-06-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

14 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đại 

học 

15-05-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

15 

Kinh tế và Kinh doanh trong thời kỳ 4.0 28-06-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

16 

Dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh hậu Covid-19 08-07-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

17 

Xây dựng các chủ đề nghiên cứu về cơ khí thủy 

sản 

11-07-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

18 

Hội thảo khoa học về cơ khí, xây dựng, vật liệu 

và công nghệ nano lần thứ hai 

16-07-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

19 

Hội thảo Công nghệ thông tin và truyền thông 26-08-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

20 

Công nghệ chế biến, bảo quản thực phẩm; phát 

triển sản phẩm mới 

29-06-

2022 

Trường ĐH 

Nha Trang  

21 

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến 04-09-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

22 
Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững - 

GRSD 2021 

03-10-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

23 Bảo quản và chế biến thực phẩm sau thu hoạch  
26-04-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

24 

Các phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm, 

chiết rút các hoạt chất sinh học và xác định các 

đặc tính của chế phẩm 

29-04-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

25 
Cập nhật Chương trình đào tạo chuyên ngành 

Luật Kinh tế tại Trường Đại học Nha Trang 

27-12-

2020 

Trường ĐH 

Nha Trang  

26 Dạy học ngoại ngữ lấy người học làm trung tâm 
28-06-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

27 
Giải pháp loại nhiễu đối với các cuộc điều tra 

trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản  

09-05-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

28 

Hội thảo CLB 56 "Các trường Đại học kỹ thuật 

với phát triển khoa học công nghệ biển tỉnh 

Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung 

Bộ" 

05-12-

2020 

Trường ĐH 

Nha Trang 
 

29 Hội thảo Cơ sở lý thuyết cho Toán Ứng dụng 
18-01-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

30 Hội thảo Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ 
18-12-

2020 

Trường ĐH 

Nha Trang  

31 

Giải pháp xây dựng mối liên kết bền vững 

giữa Nhà trường, doanh nghiệp trong đào 

tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch với 

hoạt động nghiên cứu khoa học 

23-6-2022 

Trường ĐH 

Nha Trang 
 

32 Hội thảo Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ 
30-12-

2020 

Trường ĐH 

Nha Trang  

33 
Hội thảo Phát triển kinh tế và kinh doanh bền 

vững để thích ứng với sự thay đổi 

04-05-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

34 Kinh tế và Kinh doanh trong hội nhập  
31-03-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

35 
Một số kinh nghiệm về việc giảng dạy các môn 

Toán 

12-07-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

36 
Nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm đáp ứng 

nhu cầu người học trong giai đoạn mới 

15-06-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

37 
Ngân hàng số Digital Banking: thách thức và cơ 

hội trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 

29-04-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

38 Phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời 
24-06-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

39 

Phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, nghiên cứu 

những biến đổi về tính chất và chất lượng của 

sản phẩm thực phẩm khi chế biến hoặc bảo quản 

và đánh giá thị hiếu của người tiêu dùng đối với 

sản phẩm thực phẩm 

25-06-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang 
 

40 

Tác động của Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức sửa đổi năm 2019 đối với các bên liên 

quan 

30-06-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

41 
Toán ứng dụng và những vấn đề liên quan đến 

giảng dạy các môn Toán 

15-01-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

42 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu 

quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh 

hiện nay 

17-07-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang  

43 

Vai trò của các học phần khoa học xã hội và 

nhân văn với sinh viên trong quá trình học đại 

học 

25-10-

2020 

Trường ĐH 

Nha Trang  

44 
Một số hướng nghiên cứu tiềm năng trong lĩnh 

vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ hiện nay 

29-05-

2021 

Trường ĐH 

Nha Trang 
 

 

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.  

B2019-TSN-562-09: 

Nghiên cứu đặc điểm 

sinh học, sinh thái của 

giáp xác chân chèo 

(Pseudodiaptomus 

annandalei) trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu 

Đinh Văn 

Khương 

ThS. Đoàn Xuân 

Nam 

TS. Vũ Thị Thùy 

Minh 

PGS.TS. Lê 

Minh Hoàng 

TS. Bành Thị 

Quyên Quyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Quyên 

CN. Đinh Thế 

Quang 

CN. Bùi Văn 

Cảnh 

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Đan 

Mạch 

(DTU) 

Trường Đại 

học Y 

Kaohsiung 

2019-2021  970.0   - 02 Bài báo quốc tế ISI 

- 02 Bài báo trên tạp chí quốc 

gia 

- 02 báo cáo được đăng trên 

kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 

gia, quốc tế    

- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên 

cứu sinh theo hướng nghiên 

cứu của đề tài 

- 02 thạc sĩ bảo vệ thành 

công theo hướng nghiên cứu 

của đề tài.    

- 01 bộ mẫu hình chụp và mẫu 

vật cố định trong Lugol về các 

giai đoạn phát triển của giáp các 

chân chèo P. annandalei tháng 

6/2021 

2.  

Thiết kế, chế tạo hệ 

thống thiết bị và đề xuất 

tiêu chuẩn kiểm tra an 

toàn kỹ thuật động cơ 

diesel dùng làm máy 

chính trên tàu cá Việt 

Nam 

Phùng Minh Lộc 

Phạm Đình 

Trung 

Mai Đức Nghĩa 

Đoàn Phước Thọ 

Hồ Đức Tuấn 

Nguyễn Thái Vũ 

Lê Xuân Chí 

Chi cục 

Thuỷ sản 

Khánh 

Hoà 

Công ty 

TNHH Kỹ 

thuật tự 

động ACS, 

Tp. HCM 

2020-2021 175.0 - 02 bài báo Trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước trong danh mục được tính 

điểm của HĐGSNN 

- 01 Sách chuyên khảo  

- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên 

cứu sinh 

- Hệ thống thiết bị kiểm tra 

an toàn kỹ thuật phục vụ cho 

công tác đăng kiểm động cơ 

diesel dùng làm máy chính tàu 

cá Việt Nam  

- Tiêu chuẩn kiểm tra an toàn 

kỹ thuật phục vụ cho công tác 

đăng kiểm động cơ diesel dùng 

làm máy chính tàu cá Việt Nam   

3.  

Nghiên cứu tác động 

của nghề khai thác thuỷ 

sản bằng lồng dây và đề 

xuất giải pháp quản lý 

phù hợp cho khu vực 

Nam Trung Bộ 

Vũ Kế Nghiệp 

TS. Nguyễn 

Trọng Lương 

TS. Nguyễn Lâm 

Anh 

ThS. Nguyễn 

Viết Hùng 

Chi cục 

Thủy sản 

Bình Định 

Hội nghề cá 

tỉnh 

Khánh 

Hoà 

2020-2021 175.0 - 01 bài báo Được đăng trên 

tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong nước có chỉ số ISSN 

- Xuất bản 01 sách tham 

khảo có chỉ số xuất bản ISBN. 

- 01 Thạc sĩ Bảo vệ thành công 

luận văn thạc sỹ 
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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 

ThS. Trần Văn 

Phước 

TS. Tô Văn 

Phương 

CN. Nguyễn 

Trọng Thái 

KS. Võ Đình Thi 

Trạm Kiểm 

ngư Cà Ná, 

Chi cục 

Thủy sản 

Ninh 

Thuận 

- Báo cáo phân tích tác động 

của nghề lồng dây đến nguồn lợi 

thuỷ sản tại khu vực Nam Trung 

Bộ 

- Bản đề xuất các giải pháp 

quản lý nghề khai thác thuỷ 

sản bằng lồng dây khu vực 

Nam Trung Bộ 

4.  

Đánh giá tác động của 

dinh dưỡng cá bố mẹ lên 

chất lượng tinh trùng cá 

chẽm (Lates calcarifer) 

trong điều kiện biến đổi 

khí hậu 

Phạm Đức Hùng 

Lê Minh Hoàng 

Nguyễn Văn 

Minh 

Ngô Văn Mạnh 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

Nguyễn Thị Hà 

Trinh 

Trường Đại 

học Curtin 

(Úc) 

Trường Đại 

học Khoa 

học và 

Công nghệ 

Patuakhali 

2020-2022   650.0  - 02 Bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế thuộc nhóm Q2, Q3 

của danh mục SCIE (được 

chấp nhận đăng) 

- 02 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước thuộc danh mục 

tính điểm của HĐGSNN 

- 02 thạc sĩ Bảo vệ thành 

công theo hướng nghiên cứu 

của đề tài 

- Báo cáo đánh giá tác động 

khi bổ sung đơn lẻ n-3 HUFA, 

vitamin E hoặc kết hợp n-3 

HUFA và vitamin E vào dinh 

dưỡng cá bố mẹ lên chất lượng 

tinh trùng, trứng và ấu trùng 

của cá chẽm 

- Báo cáo đánh giá tác động 

một số yếu tố liên quan đến biến 

đổi khí hậu (nhiệt độ, sốc độ 

mặn, chiếu tia cực tím UV) lên 

chất lượng tinh trùng, trứng và 

ấu trùng của cá chẽm 

5.  

Nghiên cứu chế tạo và 

tính chất của vật liệu 

nanocompozit từ 

graphen 

,hydroxyapatit và 

chitosan ứng dụng làm 

chất hấp phụ một số ion 

kim loại nặng và phẩm 

nhuộm trong nước 

Nguyễn Văn 

Hoà 

ThS. Nguyễn 

Công Minh 

PGS.TS. Trang 

Sĩ Trung 

TS. Hoàng Ngọc 

Cương 

TS. Phạm Hầu 

Thanh Việt 

ThS. Phạm Viết 

Nam 

ThS. Phạm Thị 

Đan Phượng 

CN. Phạm Anh 

Đạt 

- Đại học 

Yeungna

m, Hàn 

Quốc  

- Đại học 

Mahidol, 

Thái Lan 

2020-2021   600.0  - 02 bài báo trên tạp chí quốc 

tế Được chấp nhận đăng trong 

danh mục SCIE (trong đó có 01 

bài thuộc nhóm Q1 và 01 bài 

thuộc nhóm Q2)  

- 01 bài báo trong nước 

Được đăng trên tạp chí khoa 

học chuyên ngành trong nước 

thuộc danh mục được tính 

điểm của HĐGSNN. 

- Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên 

cứu sinh theo hướng nghiên 

cứu của đề tài. 

- Tổ hợp nano có chứa 

graphene, HA và chitosan với 

các tỷ lệ khác nhau. 

- Tổ hợp nano có chứa 

graphene và chitosan 

- Quy trình chế tạo các tổ hợp 

vật liệu nano và các quy trình 

thử nghiệm xử lý kim loại nặng 

và thuộc nhuộm sử dụng các tổ 

hợp vật liệu trên 

6.  

Nghiên cứu tạo vắc xin 

bào tử cho vi khuẩn 

Helicobacter pylori 

Nguyễn Văn 

Duy 

GVC. TS Phạm 

Thu Thủy 

ThS Nguyễn Thị 

Kim Cúc 

ThS Nguyễn Thị 

Chính 

ThS Phạm Thị 

Lan 

- Viện Vắc 

xin và 

sinh phẩm 

y tế 

- Công ty 

Cổ phần 

Vắc xin và 

Sinh 

phẩm Nha 

Trang 

02/3/2020- 

02/3/2023 

4.488 - 01 Chủng vắc xin bào tử dự 

tuyển cho vi khuẩn 

Helicobacter pylori 

- 03 lô/chủng vắc xin với quy 

mô 1 lô tối thiểu 

350 g sinh khối bào tử khô, 

đậm độ IxlO9 CFU/g (Vắc xin 

bào tử dự tuyển cho vi khuẩn 

Helicobacter pylori) 

- Quy trình sản xuất vắc xin 
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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 

TS Phạm Thị 

Minh Hải 

PGS.TS.BS 

Nguyễn Thị 

Lan Phương 

BS. Lương Thị 

Bích Trang 

CN. Tạ Nguyễn 

Tường Vân 

CN. Nguyễn 

Thành Long 

 

- Royall 

Holloway 

University 

of London 

bào tử dự tuyển cho vi khuẩn 

Helicobacter pylori 

- Bài báo đăng tạp chí quốc 

tế (ISI/Scopus) 

- Bài báo đăng tạp chí trong 

nước hoặc kỷ yếu công trình 

NCKH (Được đăng trên tạp chí 

hoặc kỷ yếu công trình NCKH) 

- Tham gia đào tạo 01 tiến sỹ 

- Tham gia đào tạo 02 thạc sỹ 

7.  

B2021-TSN- 01: 

Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo thân vỏ cano cỡ nhỏ 

kiểu kết cấu sandwich từ 

vật liệu inox +foam 

TS. Huỳnh Văn 

Vũ 

ThS. Huỳnh Văn 

Nhu 

ThS. Nguyễn 

Văn Hân 

ThS. Trần Đình 

Tứ 

KS. Nguyễn Văn 

Cảnh 

Viện Nghiên 

cứu Chế 

tạo tàu 

thủy – 

Trường 

Đại học 

Nha Tran 

01/2021-

01/2022 

58,959 - 02 Bài báo được đăng trên 

tạp chí trong nước, được 

HĐGSNN tính điểm 

- 01 Học viên cao học bảo vệ 

thành công luận văn thạc sĩ 

- Chế tạo 01 thân vỏ cano 

chạy sông có kích thước phù 

hợp, đảm bảo đủ điều kiện để 

chở 10 người, so sánh theo 

Quy chuẩn Việt Nam về đóng 

phương tiện thủy nội địa cỡ 

nhỏ của QCVN 

25:2015/BGTVT 

- Phần kết cấu thân vỏ được 

tính toán và kiểm tra bền bằng 

phương pháp thực nghiệm kết 

hợp mô phỏng.Độ bền của kết 

cấu thân vỏ được so sánh với 

điều kiện bền ở phần 2.3.2 

trang 19 của Quy chuẩn Việt 

Nam về đóng phương tiện thủy 

nội địa cỡ nhỏ QCVN 

25:2015/BGTVT. 

- Phần tính toán các tính 

năng của thân vỏ cano được 

thực hiện theo Quy chuẩn Việt 

Nam về đóng phương tiện thủy 

nội địa cỡ nhỏ, QCVN 25:2015 

 /BGTVT. 

- Quy trình công nghệ chế tạo 

thân vỏ cano phù hợp với điều 

kiện công nghệ của cơ sở sản 

xuất 

8.  

B2021-TSN- 02: Xây 

dựng quy trình sản xuất 

giống và thử nghiệm 

nuôi thương phẩm cá khế 

vằn (Gnathanodon 

speciosus) 

TS. Ngô Văn 

Mạnh 

TS. Phạm Đức 

Hùng 

PGS.TS. Lê 

Minh Hoàng 

ThS. Hoàng Thị 

Thanh 

KS. Ngô Chí 

Dũng 

KS. Trần Ngọc 

Thắng 

Công ty 

TNHH 

Kiên 

Thường 

01/2021-

12/2022 

400 - 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong danh mục Scopus 

- 02 Bài bái đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước được Hội đồng giáo sư 

Nhà nước tính điểm 

- 01 Học viên cao học bảo vệ 

luận văn thạc sĩ theo hướng 

nghiên cứu của đề tài 

- 25 cặp cá bố mẹ kích thước 

trên 1,2 kg/con, tỷ lệ thành thục 

trên 70% 

- 100.000 con cá hương cỡ 

1,5-2,0 cm, sử dụng được thức 

ăn công nghiệp. 

- 60.000 con cá giống cỡ 4-5 

cm, sử dụng được thức ăn công 

nghiệp. 
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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 

- 1.000kg cá thương phẩm cỡ 

500 – 600 g/con 

- 01 Quy trình kỹ thuật sản 

xuất giống cá khế vằn với tỷ lệ 

sống cá bố mẹ 80%, tỷ lệ thành 

thục 70%, tỷ lệ thụ tinh 75%, 

nở 80%; tỷ lệ sống cá bột lên 

cá hương cỡ 1,5 - 2 cm: 20%, 

cá hương lên cá giống cỡ 4 - 5 

cm đạt 60%. 

- 01 Quy trình kỹ thuật nuôi 

thương phẩm cá khế vằn trong 

lồng bằng thức ăn công nghiệp 

với tỷ lệ sống 75%, năng suất 7 

kg/m3 lồng, hệ số FCR dưới 

3,0, cỡ cá thu hoạch 500-600 g, 

chu kỳ nuôi 12 tháng 

9.  

B2021-TSN-03: 

Nghiên cứu tương quan 

giữa thành phần vi khuẩn  

kỵ khí và hiệu quả lên 

men methane của bùn 

hoạt tính từ hệ thống xử 

lý nước thải thủy sản 

TS.GVC. Ngô 

Thị Hoài 

Dương 

TS.GV. Phạm 

Thị Minh Hải 

PGS.TS. Ngô 

Đăng Nghĩa 

ThS.GV. Trần 

Thanh Thư 

ThS.GV. 

Nguyễn Thanh 

Sơn  

KS. Trần Thanh 

Tùng 

TS.GV. Vũ 

Đặng Hạ 

Quyên 

TS.GV. Nguyễn 

Văn Thành 

ThS. CV. Châu 

Bảo Trung 

Công ty 

TNHH 

Sixei 

Công ty 

TNHH 

Thủy sản 

Minh 

Khuê 

 

01/2021-

12/2022 

450 - 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa quốc tế trong danh mục 

SCIE (Q3). 

- 02 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước trong danh mục được tính 

điểm của Hội đồng Giáo sư nhà 

nước. 

- 01 Bộ dữ liệu về thành phần 

của hệ sinh sinh vật kỵ khí của 

hệ thống xử lý nước thải doanh 

nghiệp thuỷ sản. 

- 01 Học viên cao học bảo vệ 

thành công luận văn thạc sỹ 

theo hướng nghiên cứu của đề 

tài. 

- 01 Sổ tay kỹ thuật. 

10.  

B2021-TSN-04: 

Nghiên cứu xử lý kỵ khí 

nước thải thủy sản có 

hàm lượng ammonia 

(NH4+) cao bằng hệ vi 

sinh vật kỵ khí 

FEAMMOX 

Lê Phương 

Chung 

Ngô Thị Hoài 

Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Hải 

Nguyễn Thị Như 

Thường 

Phạm Thị Lan 

Trương Trọng 

Danh 

Trần Thị Tâm 

Trần Thị Thúy 

Công ty Cổ 

phần 

Thủy sản 

Sinh học 

VINA 

(VINABS

) 

Công ty 

TNHH 

Việt Nam 

Ánh 

Dương 

Công ty 

TNHH 

Bảo Trân 

01/2021-

12/2022 

450 - 01 Bài báo được đăng trên 

tạp chí khoa học quốc tế SCIE 

(Q3) 

- 02 Bài báo được đăng trên 

tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong nước trong danh mục 

được tính điểm của Hội đồng 

Giáo sư Nhà nước 

- 01 Học viên cao học bảo vệ 

thành công luận văn thạc sĩ 

theo hướng nghiên cứu của đề 

tài 

- 01 Mô hình xử lý kỵ khí 

ammonia trong nước thải nhà 

máy chế biến thủy sản quy mô 

thực nghiệm 

- (3 – 5) chủng vi khuẩn kỵ 

khí 

- 01 Quy trình sử dụng chế 

phẩm sinh học để xử lý 

ammonia 

- 03 kg Chế phẩm sinh học 

xử lý ammonia 

- 01 Quy trình tạo bùn sinh 

học 
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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 

11.  

B2021-TSN-05: 

Nghiên cứu nâng cao 

sinh trưởng 

,tỷ lệ sống và màu sắc 

của cá khoang cổ cam 

Amphiprion percula 

(Lacepede, 1802) 

ThS. Trần Văn 

Dũng 

ThS. Nguyễn 

Thị Hà Trang 

ThS. Phạm Thị 

Khanh 

ThS. Trần Thị Lê 

Trang 

KS. Lương Thị 

Hậu 

ThS. Đoàn Xuân 

Nam 

1. Trung 

tâm Thí 

nghiệm - 

Thực hành 

2. Trại Sản 

xuất giống 

cá cảnh 

Vĩnh Hòa 

01/2021-

12/2022 

390 - 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

thuộc danh mục Scopus 

- 02 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước thuộc danh mục của 

HĐGSNN 

- 01 Nghiên cứu sinh (là chủ 

nhiệm đề tài) sử dụng kết quả 

nghiên cứu của đề tài để thực 

hiện chuyên đề tiến sĩ. 

- 01 Giải pháp bổ sung dinh 

dưỡng nhằm nâng cao sinh 

trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc 

của cá khoang cổ cam 

Amphiprion percula. 

12.  

Nghiên cứu công nghệ 

sơ chế và bảo quản cá lóc 

tươi (Channa striata) và 

phi lê cá lóc Thuộc 

chương trình Khoa học 

và Công nghệ cấp Bộ: 

“Nghiên cứu ứng dụng 

và phát triển công nghệ 

tiên tiến trong bảo quản, 

chế biến nông thủy sản 

vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long” thực hiện từ 

năm 2020 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Minh 

ThS Trần Thanh 

Giang 

TS Thái Văn 

Đức 

TS Đặng Thị 

Thu Hương 

NCS Trần Bạch 

Long 

HVCH Lê Thiên 

Sa 

HVCH Lương 

Đức Vũ 

1. Công ty 

TNHH Đồ 

hộp 

Khánh 

Hòa 

2. Công ty 

TNHH 

MTV 

XNK Lộc 

Khang 

1/2020 - 

12/2021 

680 - 02 Bài báo quốc tế uy tín 

(thuộc nhóm Q3/Q4 của danh 

mục SCIE) 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước trong danh mục được tính 

điểm 

của HĐGSNN 

- 01 Thạc sỹ Bảo vệ thành 

công theo định hướng nghiên 

cứu của đề tài 

13.  

B2022-TSN-06: 

Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo và thực nghiệm thiết 

bị đo tự động các thông 

số hình học chân vịt tàu 

thủy theo công nghệ đo 

hiện đại 

TS. Huỳnh Lê 

Hồng Thái 

TS. Lê Nguyễn 

Anh Vũ 

TS. Nguyễn 

Thiên Chương 

TS. Đỗ Quang 

Thắng 

ThS. Nguyễn 

Văn Hiền 

ThS. Trần Đình 

Tứ 

ThS. Phạm 

Trọng Hợp 

KS. Đỗ Xuân 

Lộc 

KS. Phạm Văn 

Mạnh 

 

1. Viện 

nghiên 

cứu chế 

tạo tàu 

thủy 

2. Công ty 

TNHH 

thương mại 

dịch vụ kỹ 

thuật tự 

động hóa 

GRETEC

H 

1/2022 -

12/2023 

360 -01 Bài báo trên tạp chí quốc 

tế trong danh mục Scopus 

-02 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước được tính điểm của 

HĐGSNN 

- 01 Học viên cao học bảo vệ 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài 

14.  

B2022-TSN-07: Giải 

pháp giáo dục hành vi 

giảm thiểu sử dụng túi 

nhựa của cộng đồng dân 

cư ven biển Miền Trung 

PGS.TS. Lê Chí 

Công 

ThS. Đoàn 

Nguyễn Khánh 

Trân 

ThS. Đào Anh 

Thư 

CN.Hoàng Thị 

Thu Phương 

CN.Nguyễn Sỹ 

Lan Xuân 

CN.Bảo Nghi 

1.Sở Tài 

nguyên và 

môi 

trường 

Khánh 

Hòa 

2. Resort 

Celina 

Peninsula, 

Quảng 

Bình. 

1/2022 -

12/2023 

210 - 01 Bài báo trên tạp chí quốc 

tế trong danh mục Scopus 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước được tính điểm của 

HĐGSNN. 

- 01 Thạc sỹ Bảo vệ thành 

công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài 

15.  

B2022-TSN-08: Ứng 

dụng một số nguồn 

carotenoids tự nhiên cải 

thiện sắc tố cá khoang cổ 

ThS. Lương Thị 

Hậu 

TS. Đặng Trung 

Thành 

1. Trung 

tâm Thí 

nghiệm - 

Thực hành 

1/2022 -

12/2023 

260 - 01 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí quốc tế 

- 01 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí trong nước 
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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 

nemo Amphiprion 

ocellaris (Cuvier, 1830) 

ThS. Đoàn Xuân 

Nam 

ThS. Trần Thị Lê 

Trang 

ThS. Trần Văn 

Dũng 

ThS. Phạm Thị 

Khanh 

 

2. Trại 

Sản xuất 

giống cá 

cảnh Vĩnh 

Hòa 

 

- 01 Học viên cao học bảo vệ 

thành công luận văn thạc sĩ theo 

hướng nghiên cứu của đề tài. 

16.  

B2022-TSN-09: 

Nghiên cứu sử dụng 

Artemia nhằm tối ưu 

hiệu quả xử lý nước thải 

và tăng trưởng của tôm 

trong hệ thống nuôi tôm 

thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei 

Boone, 1931) 

ThS. Nguyễn 

Đình Huy 

ThS. Mai Đức 

Thao 

TS. Trương Thị 

Bích Hồng 

ThS. Phạm Thị 

Khanh 

ThS. Trần Văn 

Dũng 

Công ty 

TNHH tôm 

giống 

Đông 

Dương 

1/2022 -

12/2023 

320 - 01 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí quốc tế 

- 02 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí trong nước 

- Hỗ trợ đào tạo 01  nghiên 

cứu sinh 

17.  

B2022-TSN-10: 

Nghiên cứu, đề xuất các 

mô hình sinh kế bền 

vững gắn với bảo vệ môi 

trường và nguồn lợi thủy 

sản ven bờ cho các hộ 

ngư dân hoạt động trong 

nghề cá quy mô nhỏ khu 

vực ven biển tỉnh Khánh 

Hòa 

TS Phạm Hồng 

Mạnh 

TS Nguyễn 

Ngọc Duy 

TS Nguyễn Văn 

Ngọc 

ThS Nguyễn 

Văn Bảy 

Hồ Văn Mừng 

Phạm Thị Như 

Quỳnh 

Nguyễn Sỹ Phú 

 

1. Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Khánh 

Hòa  

2. UBND 

huyện 

Vạn Ninh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

3. UBND 

TX Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa 

4. UBND 

TP Nha 

Trang, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

5. Liên minh 

HTX tỉnh 

Khánh Hòa 

1/2022 -

12/2023 

260 - 01 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí nước ngoài. 

- 02 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước có chỉ số ISSN 

- Xuất bản 01 sách chuyên khảo 

có chỉ số xuất bản ISBN. 

- 1- 2 học viên Có quyết định 

giao  hướng dẫn thực hiện đề tài 

luận văn và kết quả bảo vệ luận 

văn 

18.  

CT2022.05.TSN.01: 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn để ứng 

dụng, phát triển công 

nghệ sản xuất, chế biến 

và thương mại công nghệ 

sản xuất, chế biến và 

thương mại cá chim vây 

vàng và cá bè vẫu nuôi 

biển tại khu vực Nam 

Trung Bộ 

TS Nguyễn Hữu 

Khôi  

TS Nguyễn Văn 

Ngọc 

TS Nguyễn Thị 

Nga 

TS Phan Thị 

Xuân Hương 

TS Ngô Văn 

Mạnh 

TS Lưu Hồng 

Phúc 

ThS Nguyễn Thị 

Mỹ Thanh 

 

 

 1/2022-

12/2023 

300 - 02 Bài báo khoa học trong 

nước 

- 01 Thạc sỹ Bảo vệ thành 

công theo định hướng nghiên 

cứu của đề tài 

19.  

CT2022.05.TSN.02: 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình sản xuất giống 

ThS. Hoàng Thị 

Thanh 

Công ty 

TNHH 

1/2022-

6/2024 

800 - 01 Bài báo quốc tế của danh 

mục scopus 
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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 

cá bè vẫu (Caranx 

ignobilis Forsskảl, 1775) 

tại khu vực Nam Trung 

Bộ 

TS. Ngô Văn 

Mạnh 

PGS.TS. Lê 

Minh Hoàng 

ThS. Phạm Thị 

Anh 

ThS. Trần Văn 

Dũng 

 

Kiên 

Thường 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước trong danh mục được tính 

điểm của HĐGSNN 

- 01  Thạc sỹ bảo vệ thành 

công theo định hướng nghiên 

cứu của đề tài 

- 50 Cá bè vẫu bố mẹ (con) 

- 40.000 Cá bè vẫu giống 

(con) 

20.  

CT2022.05.TSC.03: 

Xây dựng quy trình nuôi 

thương phẩm cá bè vẫu 

trong lồng trên biển 

(Caranx ignobilis 

Forsskảl, 1775) bằng 

thức ăn công nghiệp tại 

khu vực Nam Trung Bộ 

TS. Nguyễn Văn 

Minh 

ThS. Phạm Thị 

Anh 

TS. Ngô Văn 

Mạnh 

PGS.TS. Lê 

Minh Hoàng 

ThS. Hoàng Thị 

Thanh 

Ths. Phạm Thị 

Khanh 

1.Công ty 

TNHH 

Kiên 

Thường 

2. Trung tâm 

Ứng dụng 

KHCN 

Khánh Hòa 

1/2022-

6/2024 

700 - 01 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước được Hội 

đồng giáo sư Nhà nước tính 

điểm 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công theo định hướng nghiên 

cứu của đề tài 

-1.000 kg cá bè vẫu thương 

phẩm cỡ 0,7 – 2kg/con 

 

21.  

CT2022.05.TSN.04: 

Nghiên cứu ứng dụng các 

công nghệ phù hợp trong 

chế biến một số sản phẩm 

mới từ cá chim vây vàng 

nuôi tại khu vực Nam 

Trung Bộ 

PGS.TS. Vũ 

Ngọc Bội 

 ThS. Lê Phương 

Chung 

ThS. Nguyễn 

Thị Mỹ Trang 

TS. Nguyễn Thị 

Vân 

NCS. ThS. 

Huỳnh Thị Ái 

Vân 

TS. Vũ Thị Hoan 

KS. Lương Đức 

Vũ 

 

1.Công ty 

TNHH 

Hải Triều 

2. Công ty 

Cổ phần 

JK FISH 

1/2022-

12/2023 

660 - 01 Bài báo quốc tế Được 

chấp nhận đăng trên tạp chí 

khoa học quốc tế thuộc danh 

mục SCOPUS 

- 01 Bài báo khoa học trong 

nước 

- 01 Thạc sỹ Bảo vệ thành 

công luận văn cao học theo 

hướng nghiên cứu của đề tài. 

- 50kg Sản phẩm cá chim 

vây vàng xông khói 

- 50kg Sản phẩm cá chim 

vây vàng một nắng 

- 50kg Sản phẩm cá chim 

vây vàng muối chua 

- 50kg Sản phẩm cá chim 

vây vàng tẩm gia vị 

- 01 Đăng ký sở hữu trí tuệ 

đơn được chấp nhận 

22.  

CT2022.05.TSC.05: 

Nghiên cứu ứng dụng các 

công nghệ phù hợp trong 

chế biến một số sản phẩm 

mới từ cá bè vẫu nuôi tại 

khu vực Nam Trung Bộ 

TS Thái Văn 

Đức 

ThS Nguyễn Thị 

Mỹ Trang 

ThS Lê Phương 

Chung 

TS Trần Văn 

Vương 

TS Đặng Thị 

Thu Hương 

ThS Huỳnh Thị 

Ái Vân 

Lương Đức Vũ 

 

Công ty 

TNHH Hải 

Triều 

1/2022-

12/2023 

500 - 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước trong danh mục được tính 

điểm của HĐGSNN 

- 01 Thạc sỹ Bảo vệ thành 

công theo định hướng nghiên 

cứu của đề tài 

- 50kg Sản phẩm cá bè vẫu 

xông khói 

- 50kg Sản phẩm cá bè vẫu 

một nắng 

- 50kg Sản phẩm cá bè vẫu 

muối chua 

- 50kg Sản phẩm cá bè vẫu 

tẩm gia vị 

- 01 Đăng ký sở hữu trí tuệ 

đơn được chấp nhận 

23.  

CT2022.05.TSC.06: 

Nghiên cứu phát triển và 

ứng dụng công nghệ phù 

hợp trong sơ chế và bảo 

quản cá chim vây vàng 

TS Mai Thị 

Tuyết Nga 

ThS Huỳnh Thị 

Ái Vân 

TS Thái Văn 

Đức 

1. Công ty 

TNHH 

Hải Triều 

2. Công Ty 

TNHH Jk 

Fish 

1/2022-

12/2023 

540 - 02 Bài báo khoa học trong 

nước 

- 01 Thạc sỹ Bảo vệ thành 

công luận văn cao học theo 

hướng nghiên cứu của đề tài 
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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 

và cá bè vẫu nuôi tại khu 

vực Nam Trung Bộ 

TS Nguyễn Thị 

Vân 

TS Nguyễn Hữu 

Nghĩa 

ThS Lê Thiên Sa 

 

- 50 kg/mỗi loại Sản phẩm 

phi lê cá chim vây vàng và cá 

bè vẫu tươi hoặc đông lạnh 

nhanh 

- 01 Thiết bị sơ chế, bảo quản 

tươi cá chim vây vàng và cá bè 

vẫu sau thu hoạch 

24.  

CT2022.05.TSC.07: 

Nghiên cứu đánh giá 

chuỗi giá trị sản phẩm cá 

chim vây vàng và cá bè 

vẫu tại khu vực Nam 

Trung Bộ 

TS Nguyễn 

Ngọc Duy 

 1/2022-

12/2023 

300 - 01 Bài báo quốc tế Được 

chấp nhận đăng trên tạp chí 

khoa học quốc tế thuộc danh 

mục SCOPUS 

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS theo 

hướng nghiên cứu của đề tài 

25.  

CT2022.05.TSC.08: 

Quản lý chung Chương 

trình Khoa học và Công 

nghệ cấp Bộ thực hiện từ 

năm 2022 “Nghiên cứu 

ứng dụng, phát triển công 

nghệ sản xuất, chế biến 

và thương mại một số 

loài thuộc họ cá Khế 

(Carangidae) tại khu vực 

Nam Trung Bộ  

TS Trần Thị Mỹ 

Hạnh 

 1/2022-

12/2024 

200 - Báo cáo thống kê của 

Chương trình 

- Báo cáo sản phẩm của 

Chương trình 

- Báo cáo tóm tắt của 

Chương trình 

- Báo cáo tổng kết của 

Chương trình 

26.  

B2022-DTN-08-MT: 

Tổ chức chuỗi các hoạt 

động hưởng ứng ngày 

Môi trường thế giới và 

Tháng hành động vì Môi 

trường với chủ đề “Đa 

dạng sinh thái biển khu 

vực ven biển miền Trung 

ThS Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh 

 1/2022-

12/2022 

200  

27.  

CT2022.08.TSN.07: 

Nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ tiên tiến trong 

sấy và bảo quản một số 

cây dược liệu tiềm năng 

vùng Nam Trung Bọ và 

Tây Nguyên 

TS Nguyễn Thị 

Vân 

 1/2022-

12/2023 

798  

28.  

106.05-2019.46: Đánh 

giá đáp ứng sinh trưởng, 

sinh lý, miễn dịch và khả 

năng chống lại vi khuẩn 

của cá chim 

(Tranchinotus blochii) 

cho ăn thức ăn có protein 

thủy phân cá ngừ 

TS Phạm Đức 

Hùng 

 9/2019 - 

9/2022 

860 - 02 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế có uy tín 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc gia có uy tín 

- 02 bài hội nghị khoa học 

- Hỗ trợ 02 học viên cao học  

29.  

106.05-2019.341: 

Nghiên cứu sự biến động 

theo mùa vụ thu hoạch và 

vùng nuôi về thành phần 

lipid, phospholipid và 

một số hoạt tính sinh học 

của chúng trong cơ thịt 

hàu Thái Bình Dương 

(Crassostrea gigas) nuôi 

tại vùng biển Khánh Hòa 

PGS TS Nguyễn 

Văn Minh 

 4/2020 - 

4/2023 

990 02 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế có uy tín 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc gia có uy tín 

- 02 bài hội nghị khoa học 

- Hỗ trợ 02 học viên cao học 

30.  

106.05-2017.343: 

Đánh giá chất lượng tinh 

trùng,trứng và ấu trùng 

cá chẽm mõm nhọn 

(Psammoperca 

waigiensis) thông qua 

việc cải thiện dinh dưỡng 

PGS TS Lê Minh 

Hoàng 

 8/2018 - 

8/2021 

897 - 03 bài báo trên Tạp chí quốc 

tế có uy tín  

(Các tạp chí khoa học được 

lựa chọn từ danh mục SCI và 

SCIE, được Quỹ ban hành) 

- Tạp chí quốc tế khác: 01 bài 
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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 

cá bố mẹ trong điều kiện 

biến đổi khí hậu 

- Tạp chí quốc gia có uy tín: 

01 bài 

- Hội nghị khoa học quốc tế, 

quốc gia:03 bài 

31.  

502.02-2019.328: 

Khám phá nhận thức về 

bổn phận vai trò và bổn 

phận đối ứng của người 

lao động trong các tổ 

chức 

TS Hà Việt 

Hùng 

 3/2020 - 

3/2022 

700 - 01 bài báo thuộc tạp chí ISI 

có uy tín 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế có uy tín 

- 02 bài hội nghị khoa học 

- Hỗ trợ 03 học viên cao học 

32.  

502.01-2019.327: Ảnh 

hưởng của rác thải biển 

đến nghề khai thác thủy 

sản Việt Nam – Xem xét 

từ thực tiễn để đề xuất 

các chính sách quản lý 

trong tương lai 

PGS.TS Quách 

Thị Khánh 

Ngọc 

 3/2020 - 

3/2022 

797 - 02 bài báo thuộc tạp chí ISI 

có uy tín 

 

33.  

107.01-2019.333: Xây 

dựng hệ thống công thức 

về dự đoán độ bền của 

các kết cấu cylinder 

ngoài khơi khi bị đâm va 

TS. Đỗ Quang 

Thắng 

 4/2020 - 

4/2022 

683 - 02 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế có uy tín 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc gia có uy tín 

- 01 bài hội nghị khoa học 

- Hỗ trợ 01 học viên cao học 

 

34.  

13/2020/TN: Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ 

hàn ma sát khuấy để chế 

tạo bản cực lưỡng kim 

đồng nhôm 

PGS.TS Trần 

Hưng Trà 

 4/2020 - 

3/2022 

1.626 - 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế có uy tín 

 - 01 bài báo đăng trên tạp 

chí quốc gia có uy tín 

- 01 bài hội nghị khoa học 

- Hỗ trợ 02 học viên cao học 

- 01 Bằng độc quyền sáng chế 

35.  

Nghiên cứu ứng dụng 

vật liệu FRP (Fiberglass 

Reinforced Plastic) sản 

xuất khung lồng nuôi 

thủy sản trên biển 

TS Huỳnh Văn 

Vũ 

Công ty 

TNHH 

MTV Nuôi 

trồng thủy 

sản 

Fishsanu 

9/2020 - 

8/2023 

2.729,769 -02 hệ thống khuung lồng 

nuôi thủy sản bằng vật liệu 

FRP 

- 3200 kg cá hồng mỹ nuôi 

trong hệ thống khung lồng 

bằng vật liệu FRP 

- 6240kg/mô hình 15 ô, 

16.000 kg /mô hình 25 ô  cá 

chim vây vàng nuôi trong hệ 

thống khung lồng bằng vật liệu 

FRP 

-02 bài báo khoa học trên tạp 

chí chuyên ngành trong nước 

-01 học viên cao học 

36.  

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm cá Bè vẫu 

(Caranx ignobilis 

Forskal, 1775) tại Khánh 

Hòa 

TS. Phạm Đức 

Hùng 

1.Công ty 

TNHH 

Nghiên 

cứu sản 

xuất giống 

và Dịch 

vụ NTTS; 

2.Trại 

giống Hải 

sản 

Đường Đệ 

3.Trung 

tâm Ứng 

dụng Tiến 

bộ 

KH&CN 

Khánh 

Hòa 

5/2020 - 

4/2023 

1.135,95 - 30 cặp cá bè vẫu bố mẹ 

- 80.000 cá hương 

- 60.000 cá giống 

- 1.000 kg cá bè vẫu thương 

phẩm 

- 20.000 con cá giống do 2 

mô hình sản xuất ra 

- 1.000 kg cá thương phẩm 

do 2 mô hình sản xuất ra- 

 

- 02 bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí chuyên ngành trong 

nước 
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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 

4.Bè nuôi 

cá biển 2 

37.  

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình kỹ thuật nuôi 

thương phẩm ốc nhảy 

Strombus canarium 

(Linnaeus,1758) tại 

Khánh Hòa 

ThS Vũ Trọng 

Đại 

Trung tâm 

Khuyến 

nông tỉnh 

Khánh Hòa 

1/2021 - 

6/2023 

887,953 - 6.000 kg Ốc nhảy thương 

phẩm nuôi trong ao đất 

- 660 kg Ốc nhảy thương 

phẩm nuôi ngoài bãi triều 

- 02 Mô hình thử nghiệm nuôi 

thương phẩm ốc nhảy trong ao 

đất 

- 03 Mô hình thử nghiệm nuôi 

thương phẩm ốc nhảy ngoài bãi 

triều 

- 01 bài báo đăng Tạp chí khoa 

học công nghệ thủy sản 

38.  

Xây dựng quy trình sản 

xuất giống và nuôi 

thương phẩm cá sủ đất 

(Protonibea diacanthus 

Lacepède, 1802) tại 

Khánh Hòa” 

TS. Ngô Văn 

Mạnh 

1.Trung 

tâm Ứng 

dụng Tiến 

bộ 

KH&CN 

Khánh 

Hòa 

2.Công ty 

TNHH 

Kiên 

Thường 

3.Trại sản 

xuất giống 

cá biển 

ông 

Nguyễn 

Văn vinh 

4.bè nuôi 

cá biển hộ 

ông Phan 

Tấn Trí 

10/2021-

10/2023 

1.187,2 - 50 con cá sủ đất bố mẹ 

- 100.000 con cá hương 

- 70.000 con cá giống 

- 30.000 con cá giống sản 

xuất tại 02 đơn vị tiếp nhận 

- 700kg cá sủ đất thương 

phẩm 

- 2.000 kg cá sủ đất thương 

phẩm sản xuất tại 02 mô hình 

- 02 bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí thủy sản 

39.  

TR2021-13-01 

Nghiên cứu ứng xử của 

kết cấu tấm chịu lực va 

đập lặp lại bằng phương 

pháp mô phỏng số và 

thực nghiệm phục vụ 

đánh giá biến dạng cục 

bộ kết cấu tàu thủy 

TS. Trương 

Đắc Dũng 

 8/2021-

02/2023 

79,372 - 01 Báo cáo kết quả mô 

phỏng số cho mô hình kết cấu 

tấm thực tế nhằm dự đoán ứng 

xử và hư hỏng của kết cấu tàu 

thủy chịu tải va đập lặp lại. 

- 01 Hệ thống công thức tính 

toán nhanh đáp ứng yêu cầu dự 

đoán nhanh và tin cậy biến 

dạng kết cấu tàu thủy khi chịu 

lực va đập lặp lại. 

- 01 Bài báo quốc tế đăng 

trên tạp chí trong danh mục 

Scopus 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

40.  

TR2021-13-02 

Nghiên cứu điều kiện 

tách chiết và bảo quản 

astaxanthin từ phụ phẩm 

tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) 

TS. Đặng 

Trung Thành 

 8/2021- 

8/2022 

59,725 - 200 ml dầu ăn giàu 

astaxanthin với hàm lượng ≥ 200 

mg/kg dầu ăn 

-  01 Báo cáo phân tích điều 

kiện tách và bảo quản 

astaxanthin từ phụ phẩm tôm 

thẻ chân trắng  

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- 01 sinh viên có quyết định 

bảo vệ  đồ án tốt nghiệp đại học  

- Báo cáo tổng kết đề tài 
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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 

41.  

TR2021-13-03 

Ứng dụng Item 

Response Theory thiết kế 

và đánh giá đề thi trắc 

nghiệm 

ThS. Lê Thị 

Bích Hằng 

 8/2021- 

8/2022 

43,00 - Ngân hàng câu hỏi học 

phần Tin học đại cương A gồm 

ít nhất 500 câu hỏi được chuẩn 

hóa 

- Module bổ sung: Đáp ứng 

yêu cầu phân tích và đánh giá 

câu hỏi và tạo các đề thi trắc 

nghiệm tương đương 

- Tài liệu hướng dẫn sử 

dụng: Hướng dẫn cách tạo đề 

thi trắc nghiệm khách quan 

được chuẩn hóa trên hệ thống 

NTU khách quan E-Learning 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

42.  

TR2021-13-04 

Xây dựng phần mềm 

hỗ trợ soạn thảo văn bản 

hành chính tại Trường 

Đại học Nha Trang 

ThS. Hà Thị 

Thanh Ngà 

 8/2021- 

8/2022 

58,00 - Chương trình máy tính: 01 

phần mềm ứng dụng trên web 

cho phép: 

+ Hỗ trợ soạn thảo nhanh các 

mẫu văn bản hành chính quy 

chuẩn theo Nghị định 

30/2020/NĐ-CP 

+ Quản lý các tài khoản đăng 

nhập và phân quyền cấu hình định 

dạng mẫu. 

+ Quản lý cấu hình tham số hệ 

thống các mẫu văn bản hành 

chính. 

+ Quản lý văn bản đã soạn 

thảo theo người dùng. 

+ In ấn, truy xuất các văn bản 

sang định dạng Word. 

+ Tìm kiếm, thống kê văn 

bản hành chính đã soạn thảo 

đảm bảo các mục tiêu của đề 

tài 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

chương trình 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

-  Báo cáo tổng kết đề tài 

43.  

TR2021-13-05 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của Vitamin C đến chất 

lượng giống cá hồng Mỹ 

(Sciaenops ocellatus) 

ương nuôi ở nhiệt độ cao 

ThS. Nguyễn 

Thị Thúy 

 8/2021 – 

02/2023 

95,00 - 01 Báo cáo kết quả về sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, sinh hóa cơ 

thể và một vài chỉ tiêu huyết 

học thông qua nồng độ vitamin 

C 

- 01 Báo cáo kết quả về sinh 

trưởng và tỷ lệ sống thông qua 

nồng độ vitamin C và nhiệt độ 

cao 

- 01 Báo cáo kết quả về sinh 

hóa thông qua nồng độ vitamin 

C và nhiệt độ cao 

- 01 Báo cáo kết quả về chỉ 

tiêu huyết học thông qua nồng 

độ vitamin C và nhiệt độ cao 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

Quốc tế nằm trong danh mục 

Sopus  
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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 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

44.  

TR2021-13-06 

Nhân giống san hô  

Euphyllia sp. (Dana, 1846) 

trong điều kiện thí nghiệm 

ThS. Phạm Thị 

Anh 

 8/2021 – 

8/2022 

60,0 - 100 cá thể San hô Euphyllia 

sp, kích thước 3-5cm khỏe 

mạnh và phát triển trong điều 

kiện thí nghiệm  

- Phương pháp sinh sản vô 

tính san hô Euphyllia sp 

- 01 sinh viên có quyết định 

bảo vệ  đồ án tốt nghiệp đại học  

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

45.  

TR2021-13-07 

Bước đầu thử nghiệm 

nuôi thương phẩm cá chim 

vây vàng (Trachinotus 

blochii Lacepede, 1801) 

kết hợp với hải sâm cát 

(Holothuria scabra 

Jaeger, 1833) trong ao đất 

tại Khánh Hòa 

ThS. Mai Như 

Thủy 

 8/2021 – 

8/2022 

59,925 - 01 Báo cáo kết quả xác định 

tỷ lệ nuôi kết hợp cá chim vây 

vàng và hải sâm phù hợp nhất 

- 01 Báo cáo kết quả nuôi thử 

nghiệm cá chim vây vàng và 

hải sâm cát trong ao đất 

- 01 sinh viên có quyết định 

giao chuyên đề tốt nghiệp 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

-  Báo cáo tổng kết đề tài 

46.  

TR2021-13-08 

Đánh giá khả năng sử 

dụng một số chủng vi 

sinh vật làm men vi sinh 

đối kháng vi khuẩn 

Vibrio parahaemolyticus 

gây bệnh hoại tử gan tụy 

trên tôm 

ThS. Lê Thành 

Cường 

 8/2021 – 

8/2022 

60,0 - Bộ sưu tập gồm 03 chủng 

lợi khuẩn đã được định danh 

phục vụ cho giảng dạy và 

nghiên cứu (Giống giữ trong 

Glycerol ở -20oC đến -80oC 

trong các ống cryo tube) 

- 01 Báo cáo đánh giá khả 

năng kháng Vibrio 

 parahaemolyticus, khả năng 

sinh enzyme ngoại bào và  sinh 

trưởng của chủng vi khuẩn 

tuyển chọn làm chế phẩm sinh 

học 

 - 01 sinh viên có quyết định 

bảo vệ  đồ án tốt nghiệp đại học  

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- Báo cáo khoa học tổng kết 

đề tài  

47.  

TR2021-13-09 

Ảnh hưởng của việc 

thực thi trách nhiệm xã 

hội đến việc nâng cao 

hình ảnh thương hiệu của 

các đơn vị kinh doanh 

lưu trú tại Khánh Hòa 

ThS. Huỳnh 

Cát Duyên 

 8/2021 – 

8/2022 

40,0 - 01 Mẫu phiếu điều tra 

trên 40 chỉ tiêu  

- 01 Báo cáo đánh giá thực 

trạng, phân tích mức độ ảnh 

hưởng của việc thực thi trách 

nhiệm xã hội đến hình ảnh 

thương hiệu của các đơn vị 

kinh doanh lưu trú từ 3 sao và 

đề xuất khuyến nghị giải pháp 

nâng cao việc thực thi trách 

nhiệm xã hội của các đơn vị 

kinh doanh lưu trú từ 3 sao tại 

Khánh Hòa 

.- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong nước được Hội đồng 



17 
 

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 

giáo sư ngành, liên ngành 

chấm điểm. 

-  01 sinh viên có quyết định 

bảo vệ  đồ án tốt nghiệp đại học  

- Báo cáo tổng kết đề tài  

48.  

TR2021-13-10 

Đánh giá tác động bổ trợ 

của chitosan trong vaccine 

bất hoạt phòng bệnh do 

Vibrio harveyi gây ra ở cá 

chẽm (Lates calcarifer) 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim Cúc 

 8/2021– 

8/2022 

60,0 - 01 Báo cáo khoa học về đặc 

điểm sinh hóa và độc lực của 

chủng V. harveyi 

- 01 Báo cáo khoa học về 

hiệu quả bảo hộ của các loại 

vaccine bất hoạt trong việc 

kháng lại V. harveyi của cá 

chẽm 

- 01 sinh viên có quyết định 

bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học  

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

49.  

TR2021-13-11 

Đánh giá khả năng sử 

dụng các chủng vi khuẩn 

phân lập từ bùn ao nuôi 

tôm để cắt mạch chitosan 

TS. Nguyễn 

Công Minh 

 8/2021- 

8/2022 

60,0  - 01 Báo cáo khả năng sử 

dụng các chủng vi khuẩn phân 

lập từ bùn ao nuôi tôm để cắt 

mạch chitosan  

-  01 chủng vi khuẩn có khả 

năng cắt mạch chitosan mạnh 

nhất: có đầy đủ dữ liệu về hình 

thái khuẩn lạc, hình thái tế bào, 

các đặc điểm hoá sinh và danh 

pháp 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- 01 sinh viên có quyết định 

bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học  

- Báo cáo tổng kết đề tài 

50.  

TR2021-13-12 

Thiết kế, chế tạo khung 

xe sinh thái tối ưu theo 

tiêu chuẩn tần số dao 

động riêng 

TS. Nguyễn 

Văn Thuần 

 8/2021 – 

8/2022 
55,125

 
- 01chương trình tính toán 

ngẫu nhiên dao động riêng xe 

sinh thái bằng Matlab ((phỏng 

Monte Carlo và phương pháp 

phi thống kê) 

- 01 Bộ bản vẽ thiết kế khung 

xe sinh thái ba bánh theo đúng 

quy định khung xe sinh thái 

của hãng Honda 

- 01 khung xe sinh thái ba 

bánh tối ưu theo tiêu chuẩn tần 

số dao động riêng 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài   

51.  

TR2021-13-13 

Phân tích động lực học 

tập của sinh viên khối 

ngành Kinh tế, Kế toán – 

Tài chính và Du lịch 

trường Đại học Nha trang 

trong bối cảnh cách 

mạng khoa học công 

nghệ 4.0 

TS. Phan Thị 

Xuân Hương 

 

 8/2021 – 

8/2022 

36,14 - Khung lý thuyết và mô hình 

và các giả thuyết nghiên cứu 

- 01 mẫu phiếu điều trên 30 

đến 40 chỉ tiêu 

- 01 Báo cáo phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến động lực 

học tập của sinh viên liên 

ngành Kinh tế - Kế toán – tài 

chính và Du lịch Trường Đại 

học Nha Trang trong bối cảnh 
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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 

cách mạng KHCN 4.0 

- 01 Bản đề xuất các hàm ý 

cho Nhà trường trong việc cải 

tiến, nâng cao chất lượng đào 

tạo trong giáo dục đại học 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm.  

- Báo cáo tổng kết đề tài 

52.  

TR2021-13-14 

Nghiên cứu tác động 

của biến động lợi nhuận 

cổ phiếu lên lựa chọn cấu 

trúc vốn của các doanh 

nghiệp phi tài chính niêm 

yết trên sở giao dịch 

chứng khoán thành phố 

Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn 

Hữu Mạnh  

 8/2021-

8/2022 

40,0 - Mô hình đánh giá tác động 

của biến động lợi nhuận cổ 

phiếu cấp công ty đến lựa chọn 

cấu trúc vốn của các doanh 

nghiệp phi tài chính niêm yết 

trên sở giao dịch chứng khoán 

thành phố Hồ Chí Minh 

- 01 Mẫu phiếu điều tra trên 

40 chỉ tiêu  

- 01 Báo cáo phân tích thực 

trạng cấu trúc vốn và nhân tố 

biến động lợi nhuận cổ phiếu 

ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 

của các doanh nghiệp phi tài 

chính niêm yết trên HSX 

- 01 Bản đề xuất các giải 

pháp xây dựng cấu trúc vốn và 

những chỉ dẫn cho các doanh 

nghiệp điều chỉnh cấu trúc vốn 

mục tiêu nhanh khi đối diện 

với rủi ro biến động lợi nhuận 

cổ phiếu 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

53.  

TR2021-13-15 

Những lỗi cơ bản về 

ngôn ngữ trong viết đoạn 

văn và đề xuất giải pháp 

nâng cao kỹ năng viết 

tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên trường 

Đại 

học Nha Trang 

ThS. Trần Thị 

Cúc 

 8/2021 – 

8/2022 

40,0 - 01 Báo cáo tổng hợp các lỗi 

phổ biến về mặt ngôn ngữ của 

sinh viên trong viết đoạn văn 

tiếng Anh. 

-  01 Bảng danh mục đề xuất 

các giải pháp khắc phục các lỗi 

sai trong viết tiếng Anh và 

nâng cao kĩ năng viết cho sinh 

viên tiếng anh không chuyên 

Trường Đại học Nha Trang  

- 01 Báo cáo Hội thảo cấp 

Khoa  

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

54.  

TR2021-13-16 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của mật độ thả  nuôi đến 

hiệu quả sinh sản loài 

giáp xác chân chèo 

Acartia sp 

PGS.TS. Phạm 

Quốc Hùng 

 9/2021-

4/2023 

89,32 - Báo cáo về mật độ thả  nuôi 

Nauplii  Acartia sp và 

Copepoda Acartia sp trưởng 

thành.  

- 500g sinh khối Acartia sp. 

- Báo cáo khoa học tại 

 Hội nghị khoa học chuyên 

ngành NTTS. 

- 01 Sinh viên có quyết định 

bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học.  
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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 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế trong danh mục Scopus 

hoặc ISI. 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

55.  

TR2021-13-17 

Xây dựng và hoàn thiện 

quy trình nuôi vỗ đàn cá 

bố mẹ tại Trại thực 

nghiệm nuôi cá nước 

ngọt Ninh Phụng - Ninh 

Hòa phục vụ công tác 

đào tạo và nghiên cứu 

khoa học của Trường Đại 

học Nha Trang 

ThS. Đàm Bá 

Long 

 9/2021-

9/2022 

98,185 - Đàn cá bố mẹ 35 cặp (khoảng 

180 - 200 kg) cá bố mẹ các loài 

trắm cỏ, chép, rô hu đạt tuổi 

thành thục sinh lần đầu đạt trên 

60%, tỷ lệ sống trên 80%.  

- Quy trình hoàn thiện nuôi vỗ 

thành thục sinh dục đàn cá bố 

mẹ: Thể hiện đầy đủ các thông 

số kỹ thuật và Phù hợp với 

điều kiện Trại Ninh Phụng. 

- Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng 

giáo sư ngành, liên ngành 

chấm điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

56.  

TR2021-13-18 

Nghiên cứu sử dụng một 

số chủng vi tảo để xử lý 

các muối dinh dưỡng 

nitrogen trong mô hình 

nuôi tôm thương phẩm 

công nghệ cao  

TS. Trần Vĩ  

Hích 

 9/2021 – 

9/2022 

60,0 - Báo cáo đặc trưng nguồn 

nước thải ao nuôi tôm thương 

phẩm ứng dụng công nghệ cao 

- Báo cáo kết quả quá trình 

thuần hóa các chủng loài vi tảo 

trong điều kiện môi trường 

nước thải 

- Báo cáo khả năng loại bỏ các 

muối dinh dưỡng nitrogen của 

các chủng vi tảo nghiên cứu 

- 04 loài tảo được thuần chủng 

- 01 Sinh viên có quyết định 

bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng 

giáo sư ngành, liên ngành 

chấm điểm 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

57.  

SV2021-13-01 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của chế độ chiếu sáng và 

màu sắc bể lên sự tăng 

trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ 

phân đàn của lươn đồng 

(Monopterus albus) giai 

đoạn giống  

CNĐT: 

Huỳnh Minh 

Hiếu 

Lớp:61 NTTS-

2 

CBHD: ThS. 

Phạm Thị Anh 

 9/2021 – 

9/2022 

 

28,5 - 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

màu sắc bể nuôi lên sự tăng 

trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ phân 

đàn của lươn giống 

- 01 Báo cáo ảnh hưởng của chế 

độ chiếu sáng lên sự tăng trưởng, 

tỷ lệ sống và tỷ lệ phân đàn của 

lươn đồng giai đoạn giống  

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

58.  

SV2021-13-02 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

một số Phytohormones bổ 

sung (IAA, IBA và GA3 ) 

đến sinh trưởng quần thể vi 

tảo Chlorella sp   nước mặn  

CNĐT: Chung 

Văn Nhì 

Lớp: 61 NTTS 

- 1 

CBHD: ThS. 

Mai Đức Thao 

 

 9/2021 – 

9/2022 

 

28,0 - 01 Báo cáo khoa ảnh hưởng 

của IAA, IBA bổ sung lên sinh 

trưởng quần thể vi tảo lục 

Chlorella sp nước mặn 

- 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

GA3 bổ sung lên sinh trưởng 

quần thể vi tảo lục Chlorella 

sp nước mặn 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

 - Báo cáo tổng kết đề tài   

59.  
SV2021-13-03 

Ảnh hưởng của màu sắc bể 

đến chất lượng giống cá 

CNĐT: Châu 

Bích Liên 

 9/2021 – 

7/2022 

 

25,0 - 01Báo cáo ảnh hưởng của 

màu sắc bể lên sinh trưởng, tỷ 

lệ sống, hô hấp, khả năng bắt 
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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 

khế vằn (Gnathanodon 

speciosus Forsskål,1775) 

nuôi ở điều kiện nhiệt độ 

cao  

Lớp: 60-

NTTS-1 

CBHD: 

PGS.TS Lê 

Minh Hoàng 

mồi và cấu trúc xương của cá 

khế vằn. 

- 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

nhiệt độ lên sinh trưởng, tỷ lệ 

sống, hô hấp, khả năng bắt mồi 

và cấu trúc xương của cá khế 

vằn  

- 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

màu sắc bể và nhiệt độ lên sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, hô hấp, khả 

năng bắt mồi và cấu trúc 

xương của cá khế vằn. 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

 - Báo cáo tổng kết đề tài   

60.  

SV2021-13-04 

Xác định khả năng bắt mồi 

và hô hấp của ấu trùng cá 

khế vằn (Gnathanodon 

speciosus Forsskål,1775) 

thông qua các ngày tuổi 

khác nhau 

CNĐT: 

Nguyễn Đức 

Toàn 

Lớp: 60-

NTTS-1 

CBHD: ThS 

Hoàng Thị 

Thanh 

 9/2021 – 

7/2022 

 

24,0 - 01 Báo cáo khả năng bắt mồi 

của ấu trùng cá khế vằn thông 

qua các ngày tuổi khác nhau  

- 01 Báo cáo về khả năng tiêu 

thụ oxy của ấu trùng cá khế 

vằn thông qua các ngày tuổi 

khác nhau 

 - 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

61.  

SV2021-13-05 

Ảnh hưởng của mật độ và 

loại thức ăn đến chất 

lượng ấu trùng của cá khế 

vằn (Gnathanodon 

speciosus Forsskål,1775)  

trong giai đoạn chuyển 

đổi thức ăn 

CNĐT: Ngô 

Thanh Cẩm 

Lớp: 60-

NTTS-1 

CBHD: TS 

Ngô Văn Mạnh 

 9/2021 – 

7/2022 

 

25,0 -  01 Báo cáo ảnh hưởng của 

mật độ lên sinh trưởng, tỉ lệ 

sống và hô hấp của ấu trùng cá 

khế vằn trong giai đoạn 

chuyển đổi thức ăn 

- 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

loại thức ăn lên sinh trưởng, tỉ 

lệ sống và hô hấp của ấu trùng 

cá khế vằn trong giai đoạn 

chuyển đổi thức ăn 

- 01 Báo cáo ảnh hưởng kết 

hợp của mật độ và thức ăn lên 

sinh trưởng, tỉ lệ sống và hô 

hấp của ấu trùng cá khế vằn 

trong giai đoạn chuyển đổi 

thức ăn 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

 

- Báo cáo khoa học tổng kết đề 

tài   

62.  

SV2021-13-06 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của thời điểm và tần suất 

cho ăn lên cá khoang cổ 

đỏ Amphiprion frenatus 

Brevoort, 1865 

CNĐT: Dương 

Nguyễn Hoàng 

Lớp: 60-

NTTS-1 

Email:  

CBHD: ThS 

Trần Thị lê 

Trang 

 9/2021 – 

7/2022 

 

30,0 - 01 Báo cáo ảnh  hưởng của 

thời điểm cho ăn lên sinh 

trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng 

cá khoang cổ đỏ A. Frenatus 

- 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

tần suất cho ăn lên sinh trưởng, 

tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng 

thức ăn của cá khoang cổ đỏ A. 

Frenatus 

-  01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài  
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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 

63.  

SV2021-13-07 

Khảo sát tỷ lệ nhiễm vi bào 

tử trùng Enterocytozoon 

hepatopenaei ở tôm nuôi 

nước lợ bằng kỹ thuật 

nested PCR 

CNĐT: 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

Lớp: 60-BHTS 

CBHD: ThS 

Lê Thành 

Cường 

 9/2021 – 

7/2022 

 

30,0 - 01 Báo cáo về tỷ lệ nhiễm 

EHP ở tôm và nước ao nuôi 

tôm 

- 01 Quy trình phát hiện EHP 

ở tôm nuôi nước lợ bằng kỹ 

thuật nested PCR 

 - 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

64.  

SV2021-13-08 

Khảo sát hệ vi sinh ở tôm 

nuôi nước lợ tại Khánh 

Hòa 

CNĐT: 

Trương Hải 

Khuyên 

Lớp: 60-BHTS 

CBHD: ThS 

Lê Thành 

Cường 

 9/2021 – 

7/2022 

 

30,0 - 01 Báo cáo sự có mặt của 

nhóm vi sinh Vibrio, 

Lactobacillus, Bacillus trong 

tôm nuôi nước lợ 

- 5 chủng Bacillus,  5 chủng 

Lactobacillus,  5 chủng  Vibrio  

phân lập từ tôm nuôi nước lợ  

tại Khánh Hòa (Có thông tin 

đầy đủ về nguồn gốc, dạng 

khuẩn lạc, hình thái và định 

danh đến chi hoặc loài được 

lưu trữ ở -20oC)   

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

65.  

SV2021-13-09 

Ảnh hưởng của màu bể 

lên sinh trưởng, tỷ lệ 

sống và màu sắc của cá 

khoang cổ nemo 

Amphiprion ocellaris 

Cuvier, 1830. 

CNĐT: 

Nguyễn Hữu 

Khang 

Lớp: 60-

NTTS-2 

CBHD: ThS 

Trần Văn Dũng 

 9/2021 – 

7/2022 

 

30,0 - 01 Báo cáo ảnh hưởng của màu 

bể lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và 

màu sắc của cá khoang cổ nemo 

Amphiprion ocellaris  

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

66.  

SV2021-13-10 

Ảnh hưởng của độ mặn 

lên sinh trưởng, tỷ lệ 

sống và màu sắc của cá 

khoang cổ nemo 

Amphiprion ocellaris 

Cuvier, 1830 

CNĐT: Võ 

Duy Quang 

Lớp: 60-

NTTS-2 

CBHD: ThS 

Trần Văn Dũng 

 9/2021 – 

7/2022 

 

30,0 - Báo cáo Ảnh hưởng của độ 

mặn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống 

và màu sắc của cá khoang cổ 

nemo Amphiprion ocellaris 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

67.  

SV2021-13-11 

Nghiên cứu tác động của 

các công cụ truyền thông 

đến quyết định lựa chọn 

điểm đến Nha Trang của 

khách du lịch nội địa 

CNĐT: Lâm 

Minh Lộc 

Lớp: 

60.QTKS-6 

CBHD : ThS. 

Đoàn Nguyễn 

Khánh Trân 

 

 9/2021 – 

7/2022 

25,0 

 

- 01 Báo cáo xây dựng mô hình 

và các giả thuyết nghiên cứu 

phản ánh được ảnh hưởng của 

các công cụ truyền thông đến 

quyết định lựa chọn điểm đến 

Nha Trang 

- 01 mẫu phiếu câu hỏi điều tra 

trên 40 chỉ tiêu  

- 01 Báo cáo kết quả phân tích 

dữ liệu điều tra và kết quả 

nghiên cứu 

- 01 Bản đề xuất các kiến nghị, 

chính sách nhằm nâng cao vai 

trò của truyền thông trong 

quyết định lựa chọn điểm đến 

Nha Trang của khách du lịch 

nội địa. 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 
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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 

68.  

SV2021-13-12 

Những nhân tố ảnh 

hưởng đến sự sẵn lòng sử 

dụng các sản phẩm bao bì 

xanh của khách du lịch 

khi đến Nha Trang  

CNĐT: 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hằng 

Lớp: 60-

QTKS3 

CBHD: 

PGS.TS Lê Chí 

Công 

 

 

 9/2021 – 

7/2022 

 

25,0 - Mô hình nghiên cứu và các 

giả thuyết nghiên cứu 

- 01 mẫu phiếu câu hỏi điều tra 

trên 40 chỉ tiêu. 

- Báo cáo kết quả phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn 

lòng sử dụng các sản phẩm bao 

bì xanh của khách du lịch  

- 01 Bản đề xuất giải pháp, 

kiến nghị nâng cao nhận thức 

và thúc đẩy sự sẵn lòng sử 

dụng các sản phẩm bao bì xanh 

của khách du lịch đến Thành 

phố Nha Trang. 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo khoa học tổng kết đề 

tài 

69.  

SV2021-13-13 

Khảo sát sự có mặt của 

gen pirAVP/pirBVP và 

đánh giá tính kháng 

kháng sinh của Vibrio 

parahaemolyticus phân 

lập từ tôm thẻ nuôi trong 

khu vực tỉnh Khánh Hòa 

 

CNĐT: Lê Mai 

Nhả 

Lớp: 61CNSH 

CBHD: TS. 

Nguyễn Thị 

Anh Thư  

 9/2021– 

9/2022 

30,0 

 

- 20 chủng Vibrio 

parahaemolyticus và kết quả 

thống kê tính kháng của các 

chủng V. parahaemolyticus  

- 04 Chủng V. 

parahaemolyticus có mang 

gene pirA và pirB,  được bảo 

quản ở -20oC nhằm phục vụ 

cho công tác giảng dạy và 

NCKH 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

70.  

SV2021-13-14 

Khảo sát tình hình sử 

dụng và ô nhiễm nước 

ngầm tại một số vùng ven 

thành phố Nha Trang 

CNĐT: Lê 

Huỳnh Đức Hải 

Lớp: 60CNMT 

CBHD: ThS 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh 

 9/2021 – 

7/2022 

 

22,0 - 01 Báo cáo chất lượng nước 

ngầm, tình hình sử dụng và đề 

xuất giải pháp quản lý phù hợp 

nguồn nước ngầm tại một số 

vùng ven thành phố Nha Trang 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

71.  

SV2021-13-15 

Nghiên cứu quá trình 

nhân sinh khối nấm quế 

linh chi (Humphreya 

endertii) trong nuôi cấy 

môi trường dịch thể 

CNĐT: 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh  

Lớp: 61.CNSH 

CBHD: ThS 

Văn Hồng Cầm 

 

 9/2021 – 

9/2022 

 

30,0 - 01 Quy trình nhân sinh khối 

nấm quế linh chi (Humphreya 

endertii) trong môi trường dịch 

thể 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài   

72.  

SV2021-13-16 

Thiết kế chế tạo sa bàn 

Cảng Cam Ranh 

CNĐT: Đậu 

Thị Mỹ Yên 

Lớp: 61-

KHHH 

CBHD: ThS 

Nguyễn Thái 

Vũ 

 

 9/2021 – 

9/2022 

 

27,5 

 

- 01 sa bàn cảng Cam Ranh: Tỷ lệ 

Sa bàn 1:450; với kích thước sa 

bàn 2000x1500x800 (mm) 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài   

73.  

SV2021-13-17 

Nghiên cứu chế tạo xe 

điện ba bánh sử dụng 

năng lượng điện mặt trời 

CNĐT: Lê Thái 

Bản 

Lớp: 

60.CNOT-3 

 9/2021- 

7/2022 

 

27,05 - 01 Mô hình xe điện ba bánh 

một chổ ngồi, sử dụng năng 

lượng điện mặt trời 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 
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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 

CBHD: TS 

Nguyễn Văn 

Thuần 

 

 - Báo cáo tổng kết đề tài   

74.  

SV2021-13-18 

Đánh giá tính năng ổn 

định của mẫu tàu cá vỏ 

gỗ dân gian tỉnh Khánh 

Hòa 

CNĐT: Đinh 

Hữu Nguyên 

Lớp: 60.KTTT 

CBHD: TS 

Huỳnh Lê 

Hồng Thái 

 

 9/2021- 

7/2022 

 

15,0 - 01 mẫu phiếu khảo sát trên 40 

chỉ tiêu  

- 01 Báo cáo về tính ổn định 

của mẫu tàu cá vỏ gỗ dân gian  

- 01 Bản vẽ đường hình, bố trí 

chung, kết cấu cơ bản của mẫu 

tàu cá vỏ gỗ dân gian 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài   

75.  

SV2021-13-19 

Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo mô hình tàu đệm khí 

phục vụ đào tạo 

CNĐT: Đặng 

Văn Liêm 

Lớp: 60.KTTT 

CBHD: TS. 

Huỳnh Lê 

Hồng Thái 

 

 9/2021 – 

7/2022 

24,25 

 

- 01 Hồ sơ thiết kế mô hình tàu 

đệm khí: Với các thông số kỹ 

thuật dự kiến: Chiều dài lớn 

nhất 0,9 m; Chiều rộng lớn 

nhất 0,4 m; Chiều cao lớn nhất 

0,3 m; Chiều cao váy 0,1 m. 

Vật liệu chế tạo vỏ bằng giấy 

form 3mm. 

- 01 Mô hình tàu đệm khí đúng 

với bản thiết kế, vận hành tốt 

và dễ điều khiển 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

76.  

SV2021-13-20 

Nghiên cứu sự sẵn sàng 

tham gia vào mô hình 

kinh tế  tuần hoàn của 

người tiêu dùng tại khu 

vực thành thị các tỉnh 

duyên hải Nam Trung Bộ 

CNĐT: 

Nguyễn Ngọc 

Trâm 

Lớp: 

60.QTKD-1 

CBHD: 

PGS.TS. 

Quách Thị 

Khánh Ngọc 

 

 9/2021 – 

7/2022 

25,0 

 

- Mẫu phiếu điều tra, khảo sát 

trên 40 chỉ tiêu 

- Báo cáo kết quả phân tích tác 

động của các nhân tố đến sự 

sẵn sàng tham gia vào mô hình 

kinh tế tuần hoàn của người 

tiêu dùng khu vực thành thị các 

tỉnh Nam Trung Bộ 

- Bản đề xuất chính sách nhằm 

gia tăng sự ủng hộ và sự sẵn 

sàng tham gia vào mô hình 

kinh tế tuần hoàn của người 

tiêu dùng tại khu vực thành thị 

các tỉnh duyên hải Nam Trung 

Bộ 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài   

77.  

TR2021-13-19 

Thiết kế, chế tạo nẹp tay 

in 3D từ dữ liệu ảnh chụp 

bằng điện thoại thông 

minh 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Tường 

 

 02/2022 

- 

8/2023 

84,451 - Hồ sơ thiết kế, chế tạo nẹp tay 

in 3D từ dữ liệu ảnh 2D. 

-  01 Bộ nẹp tay in 3D.  

- Quyết định giao đồ án tốt cho 

sinh viên thực hiện đồ án tốt 

nghiệp có liên quan đến nội 

dung của đề tài.  

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong danh mục Scopus. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

 

78.  

TR2021-13-20 

Khảo sát ảnh hưởng của 

chế độ cắt đến lực cắt, 

trường nhiệt độ và nhám 

TS. Vũ Ngọc 

Chiên  

 02/2022 

- 

02/2023 

98,909 - 01 bài báo đăng trên tạp chí 

trong danh mục Scopus. 

- Quyết định giao đồ án tốt 

nghiệp cho sinh viên thực hiện 
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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 

bề mặt khi phay dùng bôi 

trơn nano làm nguội tối 

thiểu 

đồ án tốt nghiệp có liên quan 

đến nội dung của đề tài.  

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

79.  

TR2021-13-21 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của Vitamin C kết hợp 

với chitosan bổ sung vào 

thức ăn đến sinh trưởng 

và miễn dịch của cá bớp 

giai đoạn giống cá bớp 

(Rachycentron canadum) 

nuôi ở nhiệt độ cao 

ThS. Hứa Thị 

Ngọc Dung 

 

 02/2022 

- 

8/2023 

95,0 -  Báo cáo kết quả về nghiên cứu 

ảnh hưởng của việc bổ sung 

Vitamin C vào thức ăn đến sinh 

trưởng và miễn dịch cá bớp giai 

đoạn giống nuôi ở nhiệt độ cao. 

- Báo cáo kết quả về nghiên cứu 

ảnh hưởng của việc bổ sung 

Chitosan vào thức ăn đến sinh 

trưởng và miễn dịch cá bớp giai 

đoạn giống nuôi ở nhiệt độ cao. 

- Báo cáo kết quả về nghiên cứu 

ảnh hưởng của Vitamin C kết 

hợp với Chitosan vào thức ăn 

đến sinh trưởng và miễn dịch cá 

bớp giai đoạn giống nuôi ở 

nhiệt đô cao. 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong danh mục Scopus. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

80.  

TR2021-13-22 

Nghiên cứu sử dụng 

nguồn chất màu tự nhiên 

chiết xuất từ củ dền (Beta 

vulgaris) cải thiện màu 

sắc của cá khoang cổ 

nemo (Amphiprion 

ocellaris Cuvier, 1830) 

Th.S Trần Thị 

Lê Trang  

 02/2022 

- 

02/2023 

60,0 - Báo cáo khoa học về  tách 

chiết chất màu từ củ dền, 

phương pháp bổ sung  vào thức 

ăn và hàm lượng màu trong cá 

- Báo khoa học ứng dụng nguồn 

chất màu từ củ dền bổ sung vào 

thức ăn cải thiện màu sắc của cá 

khoang cổ nemo 

- 01 Bài báo khoa học được 

đăng trên tạp chí trong nước 

được Hội đồng giáo sư ngành, 

liên ngành chấm điểm. 

-  Báo cáo tổng kết đề tài. 

81.  

TR2021-13-23 

Nghiên cứu mối quan hệ 

giữa thanh khoản và lợi 

nhuận cổ phiếu trên thị 

trường chứng khoán Việt 

Nam trong giai đoạn 

bùng phát Covid-19 

TS. Nguyễn 

Thành Cường        

 02/2022 

- 

02/2023 

40,0  - Báo cáo đánh giá tác động của 

thanh khoản đến lợi nhuận cổ 

phiếu các công ty niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt 

Nam trong thời gian bùng phát 

COVID-19.  

- Bản đề xuất các hàm ý chính 

sách đối với các nhà hoạch định 

chính sách, nhà đầu tư và các 

công ty niêm yết tại Việt Nam 

trước bối cảnh rủi ro dịch bệnh 

COVID-19. 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đông giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm.   

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

82.  

TR2021-13-24 

Thiết kế hệ thống kiểm 

soát nội bộ tại trường đại 

học Nha Trang theo định 

hướng tự chủ đại học 

 

TS. Nguyễn 

Tuấn  

 02/2022 

- 

02/2023 

40,0 - Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu 

điều tra và  các nhân tố hệ thống 

kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến 

các mục tiêu kiểm soát trong hoạt 

động của Trường Đại học Nha 

Trang. 

- Báo cáo thiết kế hệ thống kiểm 

soát nội bộ tại Trường Đại học Nha 

Trang và đề xuất gợi ý khuyến 

nghị chính sách xây dựng hệ 

thống kiểm soát nội bộ tại Trường 

Đại học Nha Trang. 
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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 

- 01 Bài báo đăng trên  tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo sư 

ngành, liên ngành chấm điểm.  

- Báo cáo tổng kết đề tài.  

 

83.  

TR2021-13-25 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng công bố thông tin 

trách nhiệm xã hội trên 

báo cáo thường niên tại 

các Ngân hàng thương 

mại cổ phần Việt Nam 

trong giai đoạn bùng phát 

dịch Covid 19 

ThS. Bùi Mạnh 

Cường 

 02/2022 

- 

02/2023 

38,0 - Báo cáo phân tích mức độ 

công bố thông tintrách nhiệm xã 

hội tại các Ngân hàng thương 

mại cổ phần. 

- Bản đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện thông tin trách nhiệm xã 

hội trên báo cáo thường niên tại 

các Ngân hàng thương mại cổ 

phần. 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành liên ngành chấm 

điểm.  

- 01 Báo cáo tổng kết đề tài. 

84.  

TR2021-13-26 

Thiết kế thực hành ảo 

trong lĩnh vực sinh học  

 

ThS. Văn Hồng 

Cầm  

 02/2022 

- 

02/2023 

60,0 - Thư viện đa phương tiện gồm 

30 tập tin nguồn của các đối 

tượng. 

- 05 bài thực hành ảo.  

- Báo cáo tham luận cấp Viện: 

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển 

bài thực hành ảo.  

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài.  

85.  

TR2021-13-27 

Khảo sát một số điều 

kiện sinh trưởng của cây 

giống sa nhân tím 

Amomum longiligulare 

T.L.Wu tại vườn ươm 

Đại học Nha Trang dưới 

sự hỗ trợ của hệ thống 

nông nghiệp thông minh 

IoT 

ThS. Khúc Thị 

An 

 02/2022 

- 

02/2023 

60,0 - 01 bộ IoT gắn ở vườn ươm nhà 

lưới Đại học Nha Trang. 

- 01 bộ dữ liệu về điều kiện vật 

lý (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) 

phù hợp với nhân giống và phát 

triển cây giống sa nhân tím. 

- 100 cây con sa nhân tím trong 

vườn ươm có hệ thống IoT. 

- Quyết định giao đồ án/chuyên 

đề tốt nghiệp cho sinh viên thực 

hiện đồ án/chuyên đề tốt nghiệp 

có liên quan đến nội dung của 

đề tài. 

 - 01 bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm. 

 - Báo cáo tổng kết đề tài.  

86.  

TR2021-13-28 

Phân lập và tuyển chọn 

chủng xạ khuẩn từ rong 

biển có khả năng sinh 

tổng hợp enzyme 

alginate lyase 

TS. Nguyễn 

Thị Như 

Thường 

 02/2022 

- 

02/2023 

60,0 - 01 Bộ sưu tập gồm 3 chủng xạ 

khuẩn sinh enzyme alginate 

lyase đã được định danh. 

- Bản mô tả điều kiện thích hợp 

để sinh enzyme alginate lyas từ 

chủng xạ khuẩn tiềm năng. 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm. 

- Quyết định giao đồ án tốt 

nghiệp cho sinh viên thực hiện 

đồ án tốt nghiệp có liên quan 

đến nội dung của đề tài. 

- Báo cáo tổng kết đề tài.  
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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 

87.  

TR2021-13-29 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả công việc 

của giảng viên trường 

Đại học Nha Trang 

 

ThS. Lê Hồng 

Lam 

 02/2022 

- 

02/2023 

40,0 - Báo cáo phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng kết quả công việc  

của giảng viên Trường Đại học 

Nha Trang và đề xuất các hàm 

ý quản lý cho Nhà trường trong 

việc cải tiến, nâng cao hiệu quả 

quản lý đội ngũ giảng viên 

Trường Đại học Nha Trang. 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

88.  

TR2021-13-30 

Phân tích kiến thức, thái 

độ và sự sẵn lòng áp dụng 

nuôi trồng thủy sản tốt 

của nông dân nuôi tôm 

qui mô nhỏ: Nghiên cứu 

điển hình tại tỉnh Khánh 

Hòa 

ThS. Trương 

Ngọc Phong 

 

 02/2022 

 - 

02/2023 

38,715 

 

- Báo cáo kết quả đánh giá thực 

trạng hoạt động nuôi tôm và 

thực trạng áp dụng nuôi trồng 

thủy sản tốt trong nuôi tôm tại 

Khánh Hòa. 

- Báo cáo phân tích kiến thức, 

thái độ và sự sẵn lòng áp dụng 

thực hành nuôi trồng thủy sản 

tốt của nông dân nuôi tôm quy 

mô nhỏ tại Khánh Hòa. 

 - Báo cáo các gợi ý chính sách 

thúc đẩy nông dân áp dụng nuôi 

trồng thủy sản tốt trong nuôi 

tôm tại Khánh Hòa. 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

89.  

TR2021-13-31 

Tác động của giáo dục 

môi trường đến hành vi 

tiêu dùng bền vững của 

sinh viên các trường đại 

học trên địa bàn thành 

phố Nha Trang 

ThS. Nguyễn 

Thị Ý Vy 

 02/2022 

- 

02/2023 

39,328 - Báo cáo tác động của giáo dục 

môi trường đến hành vi tiêu 

dùng bền vững của sinh viên 

các trường đại học trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

- Bản đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả của hoạt động giáo 

dục môi trường cho sinh viên. 

   - 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài.  

90.  

TR2021-13-32 

Hoàn thiện quy trình tách 

chiết curcuminoid tinh 

sạch quy mô phòng thí 

nghiệm từ củ nghệ vàng 

Curcuma longa L. trồng 

tại Khánh Hoà và thử 

nghiệm ứng dụng bổ 

sung curcuminoid làm 

kem dưỡng da tay  

TS. Trần Thị 

Hoàng Quyên 

 

 02/2022 

- 

02/2023 

59,99 - Quy trình tách chiết 

curcuminoid.  

- 01g bột curcuminoid tinh sạch 

đạt độ tinh khiết thí nghiệm  

80 %. 

- Công thức phối chế kem 

dưỡng da tay bổ sung 

curcuminoid 

- 02 lọ kem dưỡng day tay bổ 

sung curcuminoid, (30ml/lọ): 

pH 5,0–7,0. Chỉ tiêu kích ứng 

da: không gây kích ứng da hoặc 

kích ứng không đáng kể. 

- Chỉ tiêu vi sinh vật: đạt yêu 

cầu theo tiêu chuẩn Bộ Y tế.  

-  Quyết định giao đồ án tốt 

nghiệp cho sinh viên thực hiện 

đồ án tốt nghiệp có liên quan 

đến nội dung của đề tài.  
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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 

-  01 Bài báo đăng tạp chí trong 

nước được Hội đồng giáo sư 

ngành liên ngành chấm điểm  

hoặc 01 bài báo quốc tế khác.  

- Báo cáo tổng kết đề tài.  

91.  

TR2021-13-33 

Đánh giá mức độ hài 

lòng của sinh viên đối 

với chất lượng đào tạo 

ngành Ngôn ngữ Anh tại 

Trường Đại học Nha 

Trang 

TS. Nguyễn 

Duy Sự  

 02/2022 

- 

02/2023 

40,0 - Báo cáo về mức độ hài lòng 

của sinh viên và các yếu tố tác 

động đến sự hài lòng của sinh 

đối với chất lượng đào tạo 

ngành Ngôn ngữ Anh tại 

Trường Đại học Nha Trang. 

- Bảng danh mục các giải pháp 

đề xuất nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ 

Anh tại Trường Đại học Nha 

Trang.  

 - 01 Báo cáo tại Hội thảo khoa 

học cấp khoa.  

- 01 Bài báo đăng tạp chí trong 

nước được Hội đồng giáo sư 

ngành liên ngành chấm điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

92.  

TR2021-13-34 

Nghiên cứu và đề xuất 

giải pháp ngăn chặn tình 

trạng vi phạm vùng biển 

nước ngoài của đội tàu 

khai thác xa bờ tại khu 

vực Nam Trung bộ 

 

TS. Tô Văn 

Phương 

 02/2022 

- 

02/2023 

48,5 - Báo cáo đánh giá thực trạng 

nguyên nhân vi phạm vùng 

biển nước ngoài của đội tàu 

khai thác xa bờ ở các tỉnh Nam 

Trung bộ và đề xuất được giải 

pháp nhằm ngăn chặn tình 

trạng vi phạm vùng biển nước 

ngoài của đội tàu khai thác xa 

bờ.  

- 01 Bài báo đăng tạp chí trong 

nước được Hội đồng giáo sư 

ngành liên ngành chấm điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

93.  

TR2021-13-35 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của dụng cụ hàn ma sát 

khuấy đến cấu trúc và 

ứng xử phá hủy của mối 

hàn chữ T 

TS. Dương 

Đình Hảo 

 02/2022 

- 

8/2023 

97,735 - Chốt hàn, đồ gá, và mối hàn 

chữ T sau khi được chế tạo.  

- 01 Bài báo khoa học đăng 

trên tạp chí thuộc danh mục ISI 

hoặc Scopus. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

94.  

TR2021-13-36 

Xây dựng chương trình 

phân tích kết cấu mã 

nguồn mở phục vụ đào 

tạo học phần Cơ học kết 

cấu và Động lực học 

công trình 

ThS. Trương 

Thành Chung 

 02/2022 

- 

02/2023 

47,542 - Chương trình máy tính phân 

tích kết cấu.  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

chương trình phân tích kết cấu.  

- 01 Bài báo đăng tạp chí trong 

nước được Hội đồng giáo sư 

ngành liên ngành chấm điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

95.  

 TR2021-13-37 

Xây dựng các mô hình 

mô phỏng giao thông 

bằng phần mềm VISSIM 

phục vụ đào tạo 

TS. Trần 

Quang Duy 

 02/2022 

- 

02/2023 

78,383 -  Các  file VISSIM của các 

kịch bản mô phỏng giao thông: 

Nút giao vòng xuyến; Nút giao 

đèn tín hiệu; Nút giao không 

đèn tín hiệ; Cầu vượt đường 

bộ; Cầu vượt sông. 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm.  

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

96.  

TR2021-13-38 

Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến hành vi 

thay đổi nghề của người 

ThS. Ninh Thị 

Kim Anh         

 

 02/2022 

- 

0/2023 

40,0 - Báo cáo phân tích, 

đánh giá các nhân tố ảnh 

hưởng đến hành vi thay đổi 

nghề của người lao động ở 
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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 

lao động trong ngành du 

lịch tại tỉnh Khánh Hòa  

ngành du lịch tại tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Báo cáo về các hàm ý 

và kiến nghị nhằm quản trị tốt 

sự thay đổi của người lao động 

ở ngành du lịch. 

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư ngành, liên ngành chấm 

điểm. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

97.  

SV2021-13-21 Xây dựng 

mô hình bàn chân và cổ 

chân bằng các phần mềm 

Agisoft Metashape và 

CATIA 

- CNĐT: 

Nguyễn Duy 

Khánh 

Lớp: 60-

KTCK-1 

Email: 

khanh.nd.60ktc

k@ntu.edu.vn 

- CBHD: 

PGS.TS. 

Nguyễn Văn 

Tường 

 

 02/2022 

     - 

8/2022 

21 - Quy trình xây dựng mô hình 

3D bàn chân – cổ chân từ ảnh 

chụp 2D 

- Mô hình 3D bàn chân – cổ 

chân hoàn chỉnh 

- Bộ mẫu mô hình bàn chân – 

cổ chân và nẹp chân in 3D 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

 

98.  

SV2021-13-22 Thiết kế 

chế tạo máy tách tạp chất 

trong dây chuyền sơ chế 

cà phê sau thu hoạch với 

năng suất 250kg/giờ 

- CNĐT: 

Nguyễn Minh 

Tiến 

Lớp: 

60.KTCK-1   

Email: 

tien.nm.60ktck

@ntu.edu.vn   

- CBHD: TS. 

Nguyễn Hữu 

Thật  

 

 02/2022 – 

8/2022 

21 -  Hồ sơ thiết kế thiết bị tách 

tạp chất (que lá cành và đất đá 

nhỏ) cho quả cà phê sau thu 

hoạch.  

- Thiết bị tách tạp chất (que lá 

cành, đất đá nhỏ)  trong cà phê 

hoàn chỉnh, với năng suất 

250kg/giờ  

- Báo cáo tổng kết  đề tài  

 

99.  

SV2021-13-23 

Thiết kế, chế tạo máy 

rang cà phê năng suất 

100g/mẻ 

- CNĐT: Phan 

Văn Kiệt 

Lớp: 60. 

KTCK-1 

Email: 

kiet.pv.60ktck

@ntu.edu.vn   

- CBHD: TS. 

Nguyễn Hữu 

Thật   

 

 

 02/2022 –  

8/2022 

16 - Hồ sơ thiết kế máy rang cà 

phê theo TCVN 8298 : 2009 về 

thiết kế, chế tạo, lắp ráp trong 

cơ khí  

- Tập bản vẽ theo TCVN 

7283:2003 (ISO 5457:1999) 

- Thiết bị rang cà phê hoàn 

chỉnh với năng suất 100g/mẻ 

- Báo cáo tổng kết  đề tài 

 

100.  

SV2021-13-24 Thiết kế, 

chế tạo khuôn dập chi tiết 

nắp bộ lọc dầu bôi trơn 

động cơ ô tô 

- CNĐT: Trần 

Văn Đô 

Lớp: 60. 

KTCK-1   

Email: 

do.tv.60ktck@

ntu.edu.vn   

- CBHD: TS. 

Ngô Quang 

Trọng  

 

 02/2022 

- 

8/2022 

21,5 - Hồ sơ thiết kế khuôn dập chi 

tiết nắp chặn trong bộ lọc dầu ô 

tô 

- Khuôn dập và chi tiết nắp 

chặn đã được dập  

- Báo cáo tổng kết đề tài 

101.  

SV2021-13-25 

Thiết kế, chế tạo hệ 

thống lái điều khiển điện 

tử và bộ điều khiển tốc độ 

- CNĐT: 

Nguyễn Xuân 

Sáng 

Lớp: 61-

CNOT-2 

 02/2022 - 

02/2023 

29,5 - 01 Hệ thống dẫn động xe điện 

tự lái 

- 01 Hệ thống điều khiển động 

cơ điện dẫn động bánh xe 
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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 

cho xe điện tự lái tại bộ 

môn Kỹ thuật ô tô 

Email: 

sang.nx.61cnot

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Vũ Thăng 

Long 

 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

 

102.  

SV2021-13-26 

Xây dựng hệ thống nhận 

dạng đường và phát hiện 

vật cản cho xe điện tự lái 

tại bộ môn Kỹ thuật ô tô 

- CNĐT: 

Nguyễn Kim 

Thịnh 

Lớp: 

62.CNOT-4   

Email: 

thinh.nk.62.cno

t@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Vũ Thăng 

Long  

 

 02/2022 – 

02/2023 

28,23 -  01 Hệ thống nhận dạng 

đường 

- 01 Báo cáo tại Hội thảo khoa 

học cấp Trường 

- Báo cáo tổng kết  đề tài 

 

103.  

SV2021-13-27 

Thiết kế, chế tạo mô hình 

tàu vớt rác hai thân tích 

hợp năng lượng mặt trời 

- CNĐT: Ngô 

Hoàng Thịnh 

Lớp: 61. KTTT 

Email: 

thinh.nh.61kttt

@ntu.edu.vn   

- CBHD: TS. 

Huỳnh Văn Vũ 

 

 

 02/2022 - 

02/2023 

29,73 - 01 hồ sơ thiết kế tàu vớt rác 

hai thân: Với các thông số kỹ 

thuật dự kiến 

+ Kích thước dự kiến: Dài x 

Rộng x Cao= 1,2 x 0,5 x 0,3 

(m). + + Điều khiển từ xa phần 

hoạt động của tàu và của hệ 

thống thu gom rác  

+ Trọng lượng rác mang được 

dự kiến: khoảng 10 kg 

+ Tốc độ: khoảng 3,7km/h 

+ Năng lượng hoạt động: 

Nguồn ắc quy có tích hợp năng 

lượng mặt trời  

- 01 Tàu hai thân vớt rác trên 

sông  

- Báo cáo tổng kết  đề tài 

104.  

SV2021-13-28 

Thiết kế, chế tạo thiết bị 

vệ sinh vòi phun sử dụng 

trong bảo dưỡng hệ 

thống phun xăng điện tử 

- CNĐT: Hồng 

Quốc Bảo 

Lớp: 

61.CNOT-2 

Email: 

bao.hq.61cnot

@ntu.edu.vn 

- CBHD: ThS 

Huỳnh Trọng 

Chương 

 

 02/2022 

- 02/2023 

25,05 - 01 Thiết bị vệ sinh vòi phun 

xăng điện tử  

- Báo cáo tổng kết đề tài 

105.  

SV2021-13-29 

Thiết kế, chế tạo xe đạp 

điện sử dụng bánh xe 

không trục  

- CNĐT: Phạm 

Minh Huy 

Lớp: 

61.CNOT-3 

Email: 

huy.pm.61cnot

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS 

Nguyễn Văn 

Thuần 

 

 02/2022 

- 02/2023 

27,5 - 01 mô hình xe điện có một chỗ 

ngồi 

- 02 bộ bánh xe không trục gồm 

bánh xe và cơ cấu dẫn động lắp 

được trên mô hình xe điện  

- Báo cáo tổng kết đề tài 

106.  

SV2021-13-30  

Nghiên cứu giải pháp tái 

sử dụng cọ và con lăn 

trong các cơ sở sản xuất 

sản phẩm bằng vật liệu 

composite 

- CNĐT: 

Huỳnh Thị 

Hương  

Lớp: 61.KTTT 

Email: 

huonghuynh.22

 02/2022 - 

02/2023 

26,0 - 01 thiết bị xử lý sạch cọ và con 

lăn trong các cơ sở sản xuất sản 

phẩm bằng vật liệu composite 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

mailto:bao.hq.61cnot@ntu.edu.vn
mailto:bao.hq.61cnot@ntu.edu.vn
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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 

0401@gmail.c

om 

- CBHD: TS. 

Phạm Thanh 

Nhựt 

 

107.  

SV2021-13-31 Thiết kê, 

chế tạo và vận hành máy 

thu gom rác thông minh 

- CNĐT: 

Nguyễn Thành 

Phong 

Lớp: 61.KTTT 

Email: 

phong.nt.61kttt

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Huỳnh Văn Vũ 

 

 02/2022 - 

02/2023 

26,7 - 01 Máy thu gom rác thông 

minh  

- Báo cáo tổng kết đề tài 

108.  

SV2021-13-32 

Thiết kế, chế tạo bể đua 

mô hình tàu thủy bằng 

vật liệu composite dạng 

lắp ghép 

- CNĐT: 

Nguyễn Chí 

Khang  

Lớp: 61.KTTT 

Email: 

khang.nc.61kttt

@ntu.edu.vn 

- CBHD: ThS. 

Huỳnh Văn 

Nhu 

 

 02/2022 - 

02/2023 

30,0 - Hồ sơ thiết kế bể đua mô hình 

tàu thủy bằng vật liệu 

composite dạng lắp ghép. Kích 

thước:  

Dài x Rộng x Cao = 4,0 x 3,0 x 

0,4 (m). 

- 01 Bể đua mô hình tàu thủy 

bằng vật liệu composite dạng 

lắp ghép 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

109.  

SV2021-13-33 Thiết kế, 

chế tạo cửa xe kiểu 

scissor doors cho mô 

hình xe thi Racing NTU 

2022 

- CNĐT: Trịnh 

Tấn Thành 

Lớp: 

61.CNOT-2 

Email: 

thanh.tt.61cnot

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Nguyễn Văn 

Thuần 

 

 02/2022- 

02/2023 

28 - 01 Cửa cắt kéo cho mô hình xe 

thi “Racing NTU 2022” 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

110.  

SV2021-13-34 

Nghiên cứu sử dụng khí 

nén làm nguồn năng 

lượng dẫn động cho xe 

đạp 

- CNĐT: Đoàn 

Văn Nhân 

Lớp: 61.CKDL 

Email: 

doanvannhan1

903@gmail.co

m 

- CBHD: ThS. 

Đoàn Phước 

Thọ 

 

 02/2022-

02/2023 

18,37 - Hồ sơ thiết kế trang bị khí nén 

dẫn động cho xe đạp 

- 01 xe đạp có trang bị hệ thống 

khí nén dẫn động cho bánh xe 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

111.  

SV2021-13-35 

Ứng dụng mã vạch di 

truyền trong định danh 

một số loài thuộc chi 

sung (Ficus) tại Trường 

Đại học Nha Trang 

- CNĐT: 

Nguyễn Nữ 

Thu Hà 

Lớp: 61.CNSH 

Email: 

ha.nnt.61cnsh

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Nguyễn Thị 

Anh Thư 

 

 

 02/2022- 

02/2023 

30,0 - 08 Dữ liệu trình tự mã vạch di 

truyền gen ITS và gen rbcL của 

các loài Ficus đăng ký trên ngân 

hàng gen 

- 01 báo cáo khoa học báo cáo 

tại hội thảo khoa học sinh viên 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

112.  
SV2021-13-36 

Nghiên cứu thu nhận 

lysozyme từ lòng trắng 

- CNĐT: 

Trương Lê Na 

Lớp: 61.CNSH 

 02/2022  

- 02/2023 

30,0 - 10 ml Lysozyme ở dạng đã 

được tách chiết  
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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 

trứng gà sử dụng hệ 

mixen đảo Aot/isooctane 

Email: 

na.tl.61cnsh@n

tu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Phạm Thị Minh 

Hải 

 

- 01 báo cáo khoa học báo cáo 

tại hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

113.  

SV2021-13-37 

Nghiên cứu cấu trúc và 

tăng trưởng xương ốc tai 

của cá khoang cổ đỏ 

Amphiprion frenatus ở 

giai đoạn phát triển sớm 

 

- CNĐT: 

Huỳnh Thị 

Ngọc Ánh 

Lớp: 61.CNSH 

Email: 

anh.htn.61cnsh

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Nguyễn Thị 

Hải Thanh 

 

 02/2022  

- 02/2023 

30,0 - 01 Bộ dữ liệu hình ảnh mô tả 

cấu trúc xương ốc tai ở giai 

đoạn phát triển sớm của cá A. 

frenatus 

- 01 Bộ dữ liệu hình ảnh về sự 

sinh trưởng của xương ốc tai ở 

giai đoạn phát triển sớm của cá 

A. frenatus 

- 01 Báo cáo khoa học báo cáo 

tại Hội thảo khoa học cấp Viện 

trở lên 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

114.  

SV2021-13-38 

Phân lập và tuyển chọn 

chủng xạ khuẩn có khả 

năng đối kháng Vibrio 

parahaemolyticus mang 

gen độc tố pirABvp 

 

- CNĐT: Lê 

Xuân Phong 

Lớp: 62.CNSH 

Email: 

phong.lx.62cns

h@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Nguyễn Thị 

Như Thường 

 

 02/2022 - 

02/2023 

30,0 - 01 Chủng xạ khuẩn được phân 

lập và tuyển chọn có khả năng 

đối kháng với Vibrio mang gen 

độc tố pirABvp  

- Báo cáo khoa học báo cáo tại 

Hội thảo khoa học cấp trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

115.  

SV2021-13-39 

Ảnh hưởng của nhiệt độ 

và ammonia lên chất 

lượng ấu trùng và cá 

giống cá hồng Mỹ 

Sciaenops ocellatus 

(Linnaeus, 1766) 

- CNĐT: Võ 

Văn Nhật 

Lớp: 60NT1 

Email: 

nhat.vv.60ntts

@ntu.edu.vn 

- CBHD: ThS 

Nguyễn Đình 

Huy  

 02/2022  –   

8/2022 

29,5 - Báo cáo ảnh hưởng kết hợp 

giữa nhiệt độ và ammonia lên 

sinh trưởng, tỷ lệ sống, hô hấp, 

khả năng bắt mồi và cấu trúc 

xương ấu trùng cá hồng Mỹ 

- Báo cáo ảnh hưởng kết hợp 

giữa nhiệt độ và ammonia lên 

sinh trưởng, tỷ lệ sống, hô hấp 

và cấu trúc xương của giống cá 

hồng Mỹ 

- Báo cáo khoa học được báo 

cáo tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

116.  

SV2021-13-40 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của hàm lượng vitamin C 

bổ sung vào thức ăn lên 

sinh trưởng, tỷ lệ sống, 

hiệu quả sử dụng thức ăn 

và khả năng chịu sốc của 

cá khoang cổ nemo 

(Amphiprion ocellaris 

Cuvier, 1830) 

- CNĐT: 

Nguyễn Nhật 

Quỳnh 

Lớp: 61. NTTS 

– 1 

Email: 

nguyennhatquy

nh110920001

@gmail.com 

- CBHD: 

ThS. Đoàn 

Xuân Nam 

ThS. Trần Văn 

Dũng 

 

 02/2022  

–  

02/2023 

30,0 - Báo cáo kết quả nghiên cứu 

ảnh hưởng của hàm lượng 

vitamin C bổ sung vào thức ăn 

lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, và 

hiệu quả sử dụng thức ăn của cá 

nemo. 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu  

ảnh hưởng của hàm lượng 

vitamin C bổ sung vào thức ăn 

lên khả năng chịu sốc của cá 

nemo. 

- Báo cáo khoa học tại Hội thảo 

khoa học cấp trường. 

-  Báo cáo tổng kết đề tài 

117.  

SV2021-13-41  

Ảnh hưởng của nhiệt độ, 

đồng sulfat và chế độ cho 

ăn lên chất lượng ấu 

trùng cá hồng Mỹ 

- CNĐT: Đàng 

Thị Mỹ Dung  

Lớp: 62NTTS 

– 1 

 02/2022 

- 

02/2023 

 

29,5 - Báo cáo  ảnh hưởng của đồng 

sunfat, nhiệt độ và chế độ cho 

ăn lên ấu trùng cá hồng Mỹ ở 

giai đoạn cảm nhiễm 

- Báo cáo ảnh hưởng của đồng 

sunfat, nhiệt độ, và chế độ cho 

mailto:phong.lx.62cnsh@ntu.edu.vn
mailto:phong.lx.62cnsh@ntu.edu.vn
mailto:nhat.vv.60ntts@ntu.edu
mailto:nhat.vv.60ntts@ntu.edu
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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 

Sciaenops ocellatus 

(Linnaeus, 1766) 

Email: 

dung.dtm.62ntt

s@ntu.edu.vn 

- CBHD: 

Nguyễn Thị 

Thúy  

ăn lên ấu trùng cá hồng Mỹ  ở 

giai đoạn nuôi phục hồi 

- 01 Báo cáo khoa học được báo 

cáo tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

118.  

SV2021-13-42  

Ảnh hưởng của sự biến 

động nhiệt độ lên chất 

lượng ấu trùng và cá 

giống cá hồngMỹ 

Sciaenops ocellatus 

(Linnaeus, 1766) 

- CNĐT: Lưu 

Quốc Hòa 

Lớp: 62.NTTS 

– 1 

Email: 

hoa.lq.62ntts@

ntu.edu.vn 

CBHD: TS. 

Nguyễn Tấn Sỹ  

 

 

 02/2022 

 – 02/2023 

29,5 - 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

biến động nhiệt độ lên sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, hô hấp, khả 

năng bắt mồi và cấu trúc xương 

ấu trùng cá hồng Mỹ giai đoạn 

bắt đầu ăn Artermia 

2. 01 Báo cáo ảnh hưởng của 

biến động nhiệt độ lên sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, hô hấp và cấu 

trúc xương của giống cá hồng 

Mỹ giai đoạn bắt đầu ăn được 

thức ăn công nghiệp   

- 01 Báo cáo khoa học được báo 

cáo tại Hội thảo khoa học cấp 

Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

119.  

SV2021-13-43  

Đánh giá hiện trạng chất 

lượng môi trường nước 

ao nuôi tại Trại thực 

nghiệm Ninh Phụng 

- CNĐT: 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

Lớp: 61NTTS - 

1 

Email: 

anh.ntn.61ntts

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Nguyễn Văn 

Minh  

 02/2022 

- 

02/2023 

29,897 - Số liệu về diễn biến các yếu tố 

thủy lý của môi trường nước ao 

nuôi tại Trại thực nghiệm Ninh 

Phụng 

- Số liệu về diễn biến các yếu tố 

thủy hóa của môi trường nước 

ao nuôi tại Trại thực nghiệm 

Ninh Phụng 

- Báo cáo khoa học báo cáo tại 

Hội thảo khoa học cấp Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

120.  

SV2021-13-44 

Đánh giá ảnh hưởng của 

độ mặn,   màu sắc bể lên 

sinh trưởng, tỷ lệ sống và 

khả năng chịu sốc của cá 

mú trân châu (con lai 

giữa (♀ Epinephelus 

fuscoguttatus x ♂ E. 

lanceolatus) giai đoạn 

ương cá hương lên cá 

giống 

- CNĐT: 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt  

Lớp: 61. NTTS 

– 1 

Email: 

kiet.nt.61ntts@

ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Ngô Văn Mạnh 

 02/2022 

- 

02/2023 

30 - Báo cáo ảnh hưởng của độ 

mặn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống 

và khả năng chịu sốc của cá 

giống cá mú trân châu 

- Báo cáo ảnh hưởng của màu 

sắc bể lên sinh trưởng, tỷ lệ 

sống và khả năng chịu sốc của 

cá giống cá mú trân châu 

- Báo cáo khoa học báo cáo tại 

Hội thảo khoa học cấp Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

121.  

SV2021-13-45 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của hàm lượng vitamin E 

bổ sung vào thức ăn lên 

sinh trưởng, tỷ lệ sống, 

hiệu quả sử dụng thức ăn 

và khả năng chịu sốc của 

cá khoang cổ nemo 

(Amphiprion ocellaris 

Cuvier, 1830). 

- CNĐT: Trần 

Thị Bích Hồng 

62 NTTS - 1 

Email: 

hong.ttb.62ntts

@ntu.edu.vn 

- CBHD.  

ThS. Đoàn 

Xuân Nam 

ThS. Trần Thị 

Lê Trang 

 

 

 02/2022  

-  

02/2023 

30 - Báo cáo kết quả nghiên cứu 

ảnh hưởng của hàm lượng 

vitamin E bổ sung vào thức ăn 

lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, và 

hiệu quả sử dụng thức ăn của cá 

nemo. 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu 

ảnh hưởng của hàm lượng 

vitamin E bổ sung vào thức ăn 

lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, và 

hiệu quả sử dụng thức ăn của cá 

nemo. 

- Báo cáo khoa học tại Hội thảo 

khoa học cấp trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

122.  

SV2021-13-46 

Ảnh hưởng kết hợp mật 

độ với màu sắc bể lên 

sinh trưởng, tỷ lệ sống, 

tần số hô hấp và cấu trúc 

- CNĐT: Phạm 

Quang Hậu 

Lớp: 62. NTTS 

- 1 

 02/2022 

-  

02/2023 

29,5 - Báo cáo ảnh hưởng của màu 

bể lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, 

tần số hô hấp và cấu trúc xương 

của giống cá hồng Mỹ. 

mailto:hoa.lq.62ntts@ntu.edu
mailto:hoa.lq.62ntts@ntu.edu
mailto:anh.ntn.61ntts@ntu.edu.vn
mailto:anh.ntn.61ntts@ntu.edu.vn
mailto:hong.ttb.62ntts@ntu.edu.vn
mailto:hong.ttb.62ntts@ntu.edu.vn
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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 

xương    của giống cá 

hồng Mỹ Sciaenops 

ocellatus (Linnaeus, 

1766) 

Email: 

hau.pq.62ntts

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Ngô Văn Mạnh  

- Báo cáo ảnh hưởng của mật độ 

lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, tần 

số hô hấp và cấu trúc xương của 

giống cá hồng Mỹ. 

- Báo cáo ảnh hưởng của màu 

sắc bể và mật độ lên sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, tần số hô hấp 

và cấu trúc xương của giống cá 

hồng Mỹ 

- Báo cáo khoa học báo cáo tại  

Hội thảo khoa học cấp trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

 

123.  

SV2021-13-47 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của thức ăn lên khả năng 

thành thục và hiệu quả 

sinh sản của sò huyết 

Anadara granosa 

(Linnaeus, 1758) 

- CNĐT: Mai 

Tuấn Vũ 

Lớp: 61. NTTS 

– 1 

Email: 

vu.mt.61ntts@

ntu.edu.vn 

- CBHD: ThS. 

Vũ Trọng Đại  

 

 02/2022 – 

02/2023 

25 - Bản mô tả các tiêu chí đánh giá 

chất lượng sò huyết bố mẹ về 

nguồn gốc, kích thước, khối 

lượng, mức độ thành thục 

- Dẫn liệu ảnh hưởng của thức 

ăn đến tỷ lệ sống, tỷ lệ thành 

thục của sò huyết bố mẹ 

- Dẫn liệu ảnh hưởng của thức 

ăn đến hiệu quả sinh sản của sò 

huyết bố mẹ 

- Báo cáo khoa học báo cáo tại 

Hội nghị sinh viên NCKH của 

Viện NTTS 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

124.  

SV2021-13-48 

Ảnh hưởng của chế độ 

cho ăn lên thành phần, 

hoạt tính của enzyme và 

biến đổi mô học ruột của 

cá khoang cổ đỏ 

Amphiprion frenatus 

(Brevoort, 1865) 

- CNĐT: 

Nguyễn 

Phương Mỹ 

Linh 

Lớp: 61NTTS 

– 2 

Email: 

nguyenphuong

mylinh160801

@gmail.com 

- CBHD: ThS 

Trần  Thị Lê 

Trang  

 02/2022 – 

02/2023 

30 - Báo cáo ảnh hưởng của chế độ 

cho ăn lên thành phần, hoạt tính 

enzyme tiêu hóa của cá khoang 

cổ đỏ 

-  Báo cáo  ảnh hưởng của chế 

độ cho ăn lên biến đổi mô học 

ruột của cá khoang cổ đỏ 

- Báo cáo khoa họcbáo cáo tại 

Hội thảo khoa học cấp Trường 

-  Báo cáo tổng kết đề tài. 

125.  

SV2021-13-49 

Nghiên cứu hành vi mặc 

cả của người tiêu dùng tại  

chợ truyền  thống trên địa 

bàn  thành phố  Nha 

Trang 

- CNĐT: 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 

Lớp:  

60.QTKD1 

Email:  

hien.ntn.60qtkd

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Nguyễn Ngọc 

Duy  

 

 

 02/2022 –   

8/2022 

25 - Mẫu phiếu điều tra, khảo sát  

- Bảng dữ liệu điều tra khảo sát  

- Bảng phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi mặc cả của 

người tiêu dùng tại các chợ 

truyền thống trên địa bàn thành 

phố Nha Trang 

- Bảng đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động 

chợ, làm hài lòng người tiêu 

dùng và mang lại hình ảnh tốt 

đẹp, tích cực cho “văn hóa 

chợ” tại thành phố Nha Trang 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

126.  

SV2021-13-50 

Nghiên cứu hành vi mua 

sắm trực tuyến của người 

tiêu dùng tỉnh Khánh 

Hòa trong thời gian đại 

dịch COVID-19 

- CNĐT: 

Huỳnh Quốc 

Cường 

Lớp: 61QTKD 

-1  

Email: 

cuong.hq.61qtk

d@ntu.edu.vn 

- CBHD: ThS 

Đỗ Thùy Trinh  

 02/2022 – 

02/2023 

25 -  Bảng câu hỏi khảo sát mẫu. 

- Mẫu phiếu điều tra khảo sát 

- Bản phân tích các yếu tố tác 

động đến hành vi mua sắm trực 

tuyến của người tiêu dùng tại 

tỉnh Khánh Hoà trong thời gian 

đại dịch Covid 

-  Bản đề xuất gợi ý chính sách 

nhằm giúp các doanh nghiệp 

xây dựng chính sách bán hàng 

mailto:hau.pq.62ntts@ntu.edu.vn
mailto:hau.pq.62ntts@ntu.edu.vn
mailto:vu.mt.61ntts@ntu.edu.vn
mailto:vu.mt.61ntts@ntu.edu.vn
mailto:nguyenphuongmylinh160801@gmail.com
mailto:nguyenphuongmylinh160801@gmail.com
mailto:nguyenphuongmylinh160801@gmail.com
mailto:hien.ntn.60qtkd@ntu.edu.vn
mailto:hien.ntn.60qtkd@ntu.edu.vn
mailto:cuong.hq.61qtkd@ntu.edu.vn
mailto:cuong.hq.61qtkd@ntu.edu.vn
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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 

và thúc đẩy việc mua sắm trực 

tuyến của người tiêu dùng 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

127.  

SV2021-13-51 Xây dựng 

công cụ hỗ trợ giám sát 

thi trực tuyến tại trường 

Đại học Nha Trang 

- CNĐT: Lê 

Thanh Phong  

Lớp: 60.MMT 

Email: 

phong.lt.60cntt

@ntu.edu.vn 

- CBHD: TS. 

Đinh Đồng 

Lưỡng  

 02/2022 –  

8/2022 

23 -  01 Chương trình - Công cụ 

hỗ trợ giám sát thi trực tuyến 

nhằm phục vụ đào tạo của 

Trường Đại học Nha Trang 

- 01 Tài liệu hướng dẫn sử 

dụng công cụ  

- Báo cáo tổng kết đề tài 

128.  

SV2021-13-52 Nghiên 

cứu cơ tính tấm hybrid 

hai lớp giữa thép không 

gỉ 316 (inox 316) và hợp 

kim nhôm 6061 hướng 

đến ứng dụng trong công 

trình xây dựng 

- CNĐT: Phan 

Nguyễn Thu 

Hà 

Lớp: 

61CNXD1 

Email: 

ha.pnt.61cnxd

@ntu.edu.vn  

- CBHD: 

PGS.TS. Trần 

Hưng Trà  

 02/2022

-

02/2023 

30 -  Báo cáo kết quả nghiên 

cứu tốc độ ăn mòn mối liên 

kết và ảnh hưởng của ăn mòn 

đến độ bền mối liên kết 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

 

129.  

SV2021-13-53 Nâng cao 

hiệu quả học luật của 

sinh viên Trường Đại học 

Nha Trang 

- CNĐT: 

Nguyễn Thị 

Vân Anh  

Lớp:  

62.LUAT. 

Email: 

anh.ntv.62luat

@ntu.edu.vn 

- CBHD:  ThS. 

Nguyễn Thị 

Lan. 

 02/2022  

- 

02/2023 

25 - Mẫu phiếu  điều tra khảo 

sát 

- Bản dữ liệu điều tra khảo 

sát 

- Báo cáo phân tích thực 

trạng học luật của sinh viên 

Trường Đại học Nha Trang 

và đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả học luật cho 

sinh viên  

- Báo cáo tại Hội thảo khoa 

học cấp Trường 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

130.  

SV2021-13-54 Đánh giá 

việc thực hiện pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

trong học đường tại 

thành phố Nha Trang giai 

đoạn hiện nay 

- CNĐT:  

Nguyễn Thị 

Hoài Thương  

Lớp:  61.LKT-

1 

Email: 

hoaithuong100

82001@gmail.

com 

- CBHD: ThS. 

Nguyễn Thị 

Lan 

 2/2022 

 –  

2/2023 

25 - Mẫu phiếu  điều tra khảo 

sát 

- Dữ liệu điều tra khảo sát 

- Báo cáo thực trạng về vấn 

đề vi phạm vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong học đường 

tại địa bàn thành phố Nha 

Trang, vấn đề áp dụng chế 

tài xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực này 

- Bản kiến nghị đề xuất các ý 

tưởng và giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác 

thực hiện pháp luật về an 

toàn vệ sinh thực phẩm trong 

học đường ở thành phố Nha 

Trang 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

131.  

SV2021-13-55 

Nghiên cứu hành vi gian 

lận, lừa đảo thông qua ví 

điện tử tại tỉnh Khánh 

Hoà   

- CNĐT: 

Nguyễn Hồng 

Xuân Ngân  

Lớp:  61.LKT-

1 

Email:  

ngan.nhx.61lua

t@ntu.edu.vn 

- CBHD:  TS. 

Lê Việt Phương 

 02/2022 

– 

02/2023 

25 - Mẫu phiếu  điều tra khảo 

sát 

- Bảng dữ liệu điều tra khảo 

sát 

- Báo cáo phân tích nguyên 

nhân  dẫn đến việc lừa đảo 

thông qua ví điện tử 

- Bản kiến nghị đề xuất các 

giải pháp nhằm ngăn chặn 

mailto:phong.lt.60cntt@ntu.edu.vn
mailto:phong.lt.60cntt@ntu.edu.vn
mailto:ha.pnt.61cnxd@ntu.edu.vn
mailto:ha.pnt.61cnxd@ntu.edu.vn
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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 

 hành vi gian lận, lừa đảo 

thông qua ví điện tử 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

132.  

SV2021-13-56 

Những nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định lựa 

chọn loại hình du lịch kết 

hợp với chăm sóc sức 

khỏe của du khách nội 

địa khi đến Nha Trang 

- CNĐT: Phan 

Huyền Xuân 

Thảo 

Lớp: 62-

QTKSCLC 

Email: 

thao.phx.62qtk

s@ntu.edu.vn 

- CBHD:  

PGS.TS. Lê 

Chí Công 

 

 

 

 

 02/2022 

– 

02/2023 

25 - Mẫu phiếu câu hỏi điều tra 

khảo sát  

- Bảng dữ liệu điều tra khảo 

sát 

- Báo cáo Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến ý định lựa 

chọn loại hình du lịch kết 

hợp với chăm sóc sức khỏe 

của du khách nội địa khi đến 

Nha Trang 

- Bản đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao nhận thức và 

thúc đẩy ý định lựa chọn loại 

hình du lịch y tế của du 

khách nội địa khi đến Nha 

Trang 

-  Bài báo cáo tại hội thảo 

khoa học cấp Trường. 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

133.  

SV2021-13-57 

Đánh giá khả năng đáp 

ứng nhu cầu tiếp cận du 

lịch cho người khuyết tật 

tại các cơ sở lưu trú tỉnh 

Khánh Hòa 

- CNĐT: 

Nguyễn Mỹ 

Hoàng Phương 

Lớp: 62-

QTDL2 

Email: 

Phuong.nmh.6

2qtdl@ntu.edu.

vn 

- CBHD: ThS 

Lê Bá Quỳnh 

Châu 

 

 02/2022 – 

02/2023 

24,975 - 03 Mẫu phiếu điều tra 

khảo sát 

- 03 Bản dữ liệu điều tra 

khảo sát 

- Báo cáo phân tích và 

đánh giá điều kiện cơ sở vật 

chất của các cơ sở lưu trú ở 

tỉnh Khánh Hòa so với tiêu 

chuẩn, quy định của Nhà nước 

- Bản đề xuất các giải pháp 

nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận 

du lịch cho người khuyết tật tại 

các cơ sở lưu trú tỉnh Khánh 

Hòa 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

134.  

SV2021-13-58 

Đánh giá cảm nhận của 

người khuyết tật đối với 

khả năng tiếp cận các 

công trình công cộng tại 

tỉnh Khánh Hòa 

 

- CNĐT: 

Nguyễn Tuấn 

Đạt 

Lớp: 

61.QTDL2 

Email: 

dat.ntu.61qtdl

@ntu.edu.vn 

- CBHD: ThS. 

Ninh Thị Kim 

Anh 

 

 02/2022 

– 02/2023 

24 - Mẫu phiếu câu hỏi điều tra 

khảo sát  

- Bảng dữ liệu điều tra khảo sát 

- Báo cáo kết quả phân tích số 

liệu thu thập và kết quả kiểm 

định các giả thuyết nghiên cứu. 

- Bản đề xuất các gợi ý chính 

sách hỗ trợ nười khuyết tật 

thuận tiện tham gia các 

phương tiện giao thông và 

công trình công cộng tại tỉnh 

Khánh Hoà 

- Báo cáo tổng kết đề tài  

135.  

Chuyển giao công nghệ 

"Đào tạo quy trình thiết 

kế kết cấu bê tông cốt 

thép theo TCVN 

5574:2018" 

Phạm Bá Linh Công ty 

cổ phần 

Dịch vụ 

và đầu tư 

xây dựng 

HAN.AZ 

29-04-

2022 

14,0  

136.  

Chuyển giao công nghệ 

"Giải pháp thiết kế chống 

nứt tường rào trên nền 

đất yếu theo TCVN 

5574:2018" 

Phạm Bá Linh Công ty 

cổ phần 

Dịch vụ 

và đầu tư 

xây dựng 

HAN.AZ 

29-04-

2022 

14,0  

137.  
Chuyển giao công nghệ 

"Thiết kế và thi công 

Hồ Chí Hân Công ty 

TNHH Tư 

10-04-

2022 

20,0  

mailto:thao.phx.62qtks@ntu.edu.vn
mailto:thao.phx.62qtks@ntu.edu.vn
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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 

công trình dân dụng & 

công nghiệp bằng vật 

liệu bê tông khí chưng 

áp" 

vấn và 

quản lý 

xây dựng 

Khánh 

Hòa 

138.  

Chuyển giao công nghệ 

"Đào tạo quy trình thiết 

kế kết cấu bê tông khí 

chưng áp ALC theo 

TCVN 5574:2018 bằng 

phần mềm Robot 

Structural Analysis 

Professional" 

Hồ Chí Hân Công ty 

TNHH Tư 

vấn và 

quản lý xây 

dựng 

Khánh Hòa 

10-04-

2022 

20,0  

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

 

STT 

Tên cơ sở đào 

tạo hoặc các 

chương trình 

đào tạo 

Thời 

điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết của Hội 

đồng KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 Trường ĐHNT 
Lần 1: 

2007 
Đạt 

Hội đồng quốc gia 

KĐCL công nhận là 

một trong 20 trường 

ĐH đầu tiên đạt chuẩn 

KĐCLGD 

 Đạt     

2 Trường ĐHNT 
 Lần 2: 

2017 
83,6% 

 02/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 12/02/2018  
 Đạt  16/03/2018  16/03/2023 

3 
Ngành Kỹ thuật 

tàu thủy 
04/2020 Đạt 

12/QĐ-TTKĐ ngày 

27/04/2020 
Đạt 27/04/2020 27/04/2025 

4 
Ngành Công 

nghệ CBTS 
04/2020 Đạt 

13/QĐ-TTKĐ ngày 

27/04/2020 
Đạt 27/04/2020 27/04/2025 

5 
Ngành Công 

nghệ sinh học 
01/2022 Đạt  

31/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 12/04/2022  
Đạt 16/05/2022 16/05/2027 

6 
Ngành Nuôi 

trồng thủy sản 
01/2022 Đạt 

32/NQ-HĐKĐCLGD 

ngày 12/04/2022   
Đạt 16/05/2022 16/05/2027 

  

  Khánh Hòa, ngày    tháng 11  năm 2022 

 
   


