
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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1. Nhiệm vụ cấp Nhà nước 

1 Ảnh hưởng của hiệu ứng kích thước hữu hạn lên tính 

chất tĩnh của hệ ngưng tụ Bose-Einstein 

Nguyễn Văn 

Thụ 

Viện hàn lâm KHCN 

Việt Nam 

12/2018 

-12/2020 

772 01 bài ISI có uy tín 

01 bài tạp chí quốc tế có uy tín 

02 bài báo tạp chí quốc gia có uy 

tín 

01 hội thảo quốc gia, quốc tế 

02 học viên cao học 

01 nghiên cứu sinh 

2. Nhiệm vụ cấp Bộ 

1 Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm sol khí từ 

ảnh vệ tinh hỗ trợ việc giám sát ô nhiễm bụi ở Việt 

Nam. 

Trần Tuấn 

Vinh 

Trung tâm công nghệ 

tích hợp liên ngành 

giám sát hiện trường - 

ĐH công nghệ, ĐH 

Quốc gia HN 

4/2018 - 

3/2020 

400 01 bài tạp chí quốc tế 

01 bài tạp chí trong nước 

01 thạc sĩ 

01 nghiên cứu sinh 

01 cơ sở dữ liệu 

01 phần mềm 

1 Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite nền 

Nd-Fe-B bằng phương pháp thiêu kết xung điện plasma 

(spark plasma sintering - SPS) 

Dương Đình 

Thắng 

Viện Khoa học Vật 

liệu, Viện Hàn lâm 

KHCN Việt Nam 

4/2018 - 

3/2020 

550 01 bài tạp chí ISI 

02 báo cáo tại Hội thảo khoa học 

quốc tế 

02 bài đăng tạp chí có chỉ số 

ISSN 

01 thạc sĩ 

01 nghiên cứu sinh 

quy trình công nghệ 

05 mẫu vật liệu từ cứng 

1 Nghiên cứu các kênh rã hiếm trong các mô hình mở 

rộng mô hình chuẩn. 

Hà Thanh 

Hùng 

Viện Vật lý, Viện 

Hàn lâm KHCN Việt 

Nam 

4/2018 - 

3/2020 

200 02 bài tạp chí trong nước 

01 bài tạp chí ISI 

01 luận văn thạc sĩ 



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

4 Nghiên cứu tổng hợp, độc tính và ứng dụng chấm lượng 

tử trong phân tích nồng độ kích thích tố human 

chorionic gonadotropin (hCG) 

Mai Xuân 

Dũng 

Viện Khoa học Vật 

liệu, Viện Hàn lâm 

KHCN Việt Nam 

Viện tiên tiến khoa 

học và công nghệ - 

Đại học Bách khoa 

HN 

Công ty cổ phần 

Chemedic Việt Nam 

Khoa hóa, ĐH 

Chonnam, Hàn Quốc 

Khoa Kỹ thuật Hóa 

học, ĐH Donguk, 

Hàn Quốc 

4/2018 - 

3/2020 

600 01 bài tạp chí ISI 

01 bài tạp chí trong nước 

01 thạc sĩ 

01 quy trình chấm lượng tử 

01 bộ hồ sơ cấu trúc chấm lượng 

tử 

01 mẫu chấm lượng tử 

01 quy trình phân tích nồng độ 

hCG 

01 báo cáo kết quả thử nghiệm 

sản phẩm 

5 Khảo sát về một số quy tắc tính toán dưới vi phân bậc 

hai và các ứng dụng 

Nguyễn Văn 

Tuyên 

Khoa Toán, Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

4/2018 - 

3/2020 

300 01 bài báo ISI 

01 bài báo Scopus 

02 thạc sĩ 

6 Vấn đề chấn hưng phật giáo ở Bắc Kỳ trong những năm 

1930-1945 

Ninh Thị 

Sinh 

Trường ĐH Tổng hợp 

Aix - Marseille 

(Pháp) 

Khoa Lịch sử trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

4/2018 - 

3/2020 

250 01 sách chuyên khảo 

01 bài báo quốc tế 

02 bài chuyên ngành quốc gia 

01 thạc sĩ 

3. Nhiệm vụ cấp cơ sở 

1 Nghiên cứu các phát ngôn biểu thị sự tình thời tiết trong 

tiếng Việt trên ba bình diện ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ 

dụng 

Đỗ Thị Hiên   2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

2 Nghiên cứu nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể người trong 

tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận 

Nguyễn Thị 

Hiền 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

3 Tiếp cận tiểu thuyết Lều chõng của Ngô Tất Tố từ góc 

nhìn thi pháp  

Thành Đức 

Bảo Thắng 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

4 Ứng dụng của nghiệm nhớt đối với bài toán điều khiển 

tối ưu với thời gian vô hạn trong không gian Banach.   

Trần Văn 

Bằng 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

5 Liên thông của một phân thớ véc tơ trong đặc số dương Phạm Thanh 

Tâm 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

6 Nghiên cứu thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học 

phần Từ trường lớp 11  

Ngô Trọng 

Tuệ 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

Mô hình thí nghiệm 

7 Nhiệt độ suy biến của dao động biến dạng của mạng 

tinh thể. 

Nguyễn Thị 

Hà Loan 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

8 Khử phân kỳ trong biên độ tán xạ của một số quá trình rã 

Higgs. 

Trần Trung 

Hiếu 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

02 khóa luận tốt nghiệp    

9 Tổng hợp và  nghiên cứu tính chất quang của vật liệu 

ZnAl2O4 pha tạp Mn 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

10 Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu từ cứng không chứa 

đất hiếm nền Co-Zr-B. 

Nguyễn Văn 

Dương 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

11 Nghiên cứu tính chất điện hóa của điện cực composite 

Ti/TiO2-PANi-CNTs trong môi trường nước thải nhà 

máy bia bổ sung glucose. 

Nguyễn Thế 

Duyến 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

12 Vận dụng mô hình Blended learning trong dạy học phần 

Hiđrocacbon, Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học 

của học sinh THPT. 

Nguyễn Văn 

Dđại 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

13 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu phân hủy sinh học từ 

nguồn thực vật 

Chu Anh 

Vân 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

14 Nghiên cứu thực trạng môi trường chất thải rắn sinh 

hoạt khu vực Kí túc xá sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 

Phan Thị 

Hiền 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

15 Quá trình tái thiết nước Mỹ  sau nội chiến (1863 - 1877) Nguyễn Thị 

Bích 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

16 Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập cờ vua nhằm 

nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên không 

chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

Tạ Hữu 

Minh 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 02 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp  

Hệ thống bài tập cờ vua   

17 Nghiên cứu lý luận về đạo đức môi trường ở Việt Nam Nguyễn Thị 

Giang 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

18 Phát triển chủ đề giáo dục trẻ mầm non theo tiếp cận đa 

trí tuệ 

Nguyễn Thị 

Hương 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

19 Thơ làng quê  Nguyễn Khuyến - những nỗi sầu nhân thế Nguyễn Thị 

Tính 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

20 Nghiên cứu các văn bản truyện thơ Nôm Nhị độ mai Nguyễn Thị 

Hải Vân 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

21 Phân tích từ ngữ trong giảng dạy môn Ngữ văn ở nhà 

trường phổ thông 

Lê Thị Thùy 

Vinh 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

22 Đa quan điểm trong học tập lịch sử qua việc sử dụng phim 

Hollywood – khảo sát các phim về chiến tranh Việt Nam 

Hoàng Thị 

Nga 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

23 Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa 

sang nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa ở Đông Đức (1990 - 

2017) 

Nguyễn Thị 

Nga 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

24 Bức tranh văn hóa tộc người trong truyện cổ tích sinh 

hoạt các dân tộc nhóm Tày - Thái 

Đỗ Thị 

Huyền 

Trang 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

25 Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất lên tính chất nhiệt 

động và đàn hồi của bán dẫn Si và Ge bằng phương pháp 

thống kê mô men. 

Phạm Thị 

Minh Hạnh 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

26 Nghiên cứu sự khuếch tán của các tạp chất trong tinh thể 

Ge. 

Phan Thị 

Thanh Hồng 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

27 Nghiên cứu nhiệt dung mạng tinh thể bằng lý thuyết đại 

số biến dạng 

Lưu Thị 

Kim Thanh 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 luận văn thạc sĩ 

01 khóa luận tốt nghiệp    



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

28 Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứngMn-Bi bằng phương 

pháp nghiền cơ năng lượng cao 

Nguyễn Mẫu 

Lâm 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

Quy trình công nghệ chế tạo 

VLTC Mn-Bi.  

29 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán thực tiễn trong 

dạy học chủ đề “Hàm số mũ và hàm số logarit” cho học 

sinh Trung học phổ thông. 

Đào Thị Hoa   2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp   

Hệ thống bài toán thực tiễn chủ 

đề “Hàm số mũ và hàm số 

logarit”.  

30 Tính giải được của bất đẳng thức vi biến phân bậc phân 

số trong không gian vô hạn chiều 

Trần Văn 

Tuấn 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

31 Nghiên cứu chiết tách DDT từ đất ô nhiễm bằng phương 

pháp không nung đốt  

Nguyễn 

Quang Hợp 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

32 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni (II) trong nước của than 

hoạt tính biến tính trên nền vỏ cà phê 

Đỗ Thủy 

Tiên 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

33 Giải pháp nâng cao thể lực cho học sinh có thể lực yếu 

các trường THPT trên địa bàn Sóc Sơn – Hà Nội 

Dương Văn  

Vỹ 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

34 Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực 

chung cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành GDTC 

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

Vũ Tuấn 

Anh 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp  

Hệ thống bài tập phát triển thể 

lực chung cho sinh viên năm thứ 

nhất chuyên ngành GDTC 

Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 2.   

35 Nghiên cứu tối ưu hóa khả năng nạp thuốc Diclofenac 

của cellulose vi khuẩn lên men từ dịch chè xanh. 

Phạm Thị 

Kim Dung 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

02 khóa luận tốt nghiệp    

36 Điều tra thành phần loài tuyến trùng gây hại Su su tại 

Tam Đảo, Vĩnh Phúc và đề xuất biện pháp phòng trừ  

Dương Tiến 

Viện 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

Ứng dụng biện pháp phòng trừ 

tuyến trùng hại Su su tại vùng 

Tam Đảo, Vĩnh Phúc. 

37 Nghiên cứu đặc điểm hình thái,  phân loại và giá trị tài 

nguyên của họ Dây gối (Celastraceae R.Br.) ở Việt Nam 

Dương Thị 

Thanh Thảo 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

02 khóa luận tốt nghiệp    

38 Nghiên cứu việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm 

nghèo ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

Vi Thị Lại   2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    

39 Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay qua dạy học môn tư 

tưởng Hồ Chí Minh  

Phạm Thị 

Thúy Vân 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp    



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

40 Phân tích những lỗi sai mang tính quy luật trong việc sử 

dụng bổ ngữ kết quả tiếng Hán của sinh viên chuyên 

ngành ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2 

Trần Linh 

Chi 

  2018-

2019 

15 Số bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước: 01 

01 Seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp   

Bảng thống kê dữ liệu các lỗi sai 

mang tính quy luật dùng trong 

nghiên cứu định tính.   

41 Rèn luyện cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học kĩ 

năng thiết kế bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề cho học sinh THPT. 

An Biên 

Thùy 

  2018-

2019 

45 01 bài báo khoa học đăng tạp chí 

được hội đồng chức danh giáo sư 

nhà nước tính điểm công trình 

khoa học 0,75 trở lên; 

01 bài báo đăng tạp chí khoa 

học. 

01 seminar khoa học. 

200 sinh viên K40 - K41 ngành 

Sư phạm Sinh học được tập huấn 

về quy trình thiết kế bài tập thực 

tiễn nhằm phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề của học sinh; 

02 sinh viên làm khóa luận tốt 

nghiệp. 

01 tài liệu tập huấn  

01 tuyển tập “Bài tập thực tiễn 

dạy học Sinh học 10 - Sinh học 

11”; 

01 đĩa CD tư liệu (video, hình 

ảnh) sử dụng bài tập thực tiễn 

trong dạy học Sinh học 10 và 

Sinh học 11 

42 Nghiên cứu mở rộng Bổ đề Hoffman trong không gian 

vô hạn chiều và ứng dụng 

Hoàng Ngọc 

Tuấn 

  2018-

2019 

75 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế 

(chuẩn ISI).  

01 bài đăng trên tạp chí trong 

nước (trong danh mục 

HĐCDGSNN tính điểm). 

01 seminar khoa học    

01 luận văn thạc sĩ.   



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

43 Sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu toàn phương và 

một số vấn đề liên quan 

    2018-

2019 

75 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế 

(1,5 điểm). 

02 bài đăng trên tạp chí trong 

danh mục được HĐCDGSNN 

tính điểm. 

02 seminar khoa học 

02 khóa luận tốt nghiệp đại học 

44 Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang cacbon ứng 

dụng phát hiện kim loại nặng 

Đăng Thị 

Thu Huyền 

  2018-

2019 

75 01 bài đăng trên tạp chí Quốc tế 

thuộc danh mục ISI. 

01 bài đăng trên tạp chí trong 

nước được HĐCDGSNN tính 

điểm. 

01 seminar khoa học.             

01 khóa luận tốt nghiệp 

Màng composit huỳnh quang.  

45 Phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm Hóa 

học thông qua dạy học các học phần Hóa học đại cương 

Nguyễn Thị 

Thu Lan 

  2018-

2019 

45 01 bài đăng trên tạp chí được 

HĐCDGSNN tính điểm từ 0,75 

trở lên. 

01 bài đăng trên tạp chí được 

HĐCDGSNN tính điểm 

01 seminar khoa học 

03 khóa luận tốt nghiệp 

Tài liệu tự học các học phần Hoá 

học đại cương cho sinh viên Sư 

phạm Hoá học (được thẩm định); 

Website hỗ trợ hoạt động tự học 

các học phần Hoá học đại cương 

"tuhochoadaicuong.com” cho 

sinh viên Sư phạm Hoá học 

(được thẩm định).  



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

46 Nghiên cứu chế tạo compozit nền thép cốt hạt TiC tăng 

bền cho búa đập Clinke bằng phương pháp thiêu kết 

xung dòng điện Plasma 

Phạm Văn 

Hào 

  2018-

2019 

75 01 bài đăng trên tạp chí nước 

ngoài (thuộc hệ thống ISI). 

01 bài đăng trên tạp chí trong 

nước  (được HĐCDGSNN tính 

0.5 điểm trở lên). 

01 seminar khoa học 

01 khóa luận tốt nghiệp đại học 

Đưa ra một quy trình công nghệ 

của quá trình chế tạo vật liệu 

bằng phương pháp thiêu kết 

xung dòng điện Plasma (SPS). 

Ứng dụng quy trình công nghệ 

đã đề xuất để chế tạo chi tiết 

“răng vàng” tăng bền cho búa 

nghiền có kích thước 

ϕ15x40mm, độ xốp dưới 5%. 

Độ cứng cao: 60 - 65 HRC, độ 

chịu mài mòn tốt, độ dai va đập 

lớn. 

47 Nghiên cứu nhân giống lan Mokara bằng phương pháp 

giâm hom và ảnh hưởng của giá thể, dinh dưỡng đến 

sinh trưởng, phát triển cây giâm 

Nguyễn Văn 

Đính 

  2018-

2019 

60 01 bài đăng trên tạp chí được 

HĐCDGSNN tính từ 0,75 điểm 

trở lên. 

01 bài đăng trên tạp chí được 

HĐCDGSNN tính điểm (tương 

đương với điểm TCKH trường 

ĐHSP Hà Nội 2) 

01 seminar khoa học 

01 luận văn thạc sĩ 

01 Hợp đồng chuyển giao qui 

trình nhân giống và rèn luyện 

cây giống cho công ty TNHH 

Anh Nguyên (Bắc Hà, Lao Cai). 

01 seminar khoa học  



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

48 Nghiên cứu xác định và phân tích họ gene mã hóa 

protein vận chuyển đường sucrose nhằm nâng cao năng 

suất và tính chống chịu của Đậu gà (cicer arietinum) 

La Việt 

Hồng 

  2018-

2019 

75 01 bài đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế thuộc hệ thống ISI.  

02 bài đăng trên tạp chí khoa học 

quốc gia.  

01 seminar khoa học  

Hướng dẫn 02 sinh viên tham gia 

nghiên cứu khoa học và thực 

hiện khóa luận tốt nghiệp đại 

học.  

01 luận văn thạc sĩ.  

49 Nghiên cứu xác định thành phần loài côn trùng bắt mồi 

và đánh giá vai trò của một số loài trong việc kìm hãm 

mật độ sâu hại chè tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 

Vũ Thị 

Thương 

  2018-

2019 

75 01 bài  đăng trên tạp chí nước 

ngoài uy tín, được tính 1,5 điểm 

trở lên.  

01 bài đăng trên tạp chí trong 

nước được HĐCDGDNN tính 

điểm. 

01 seminar khoa học           

01 khóa luận tốt nghiệp 

4. Các nghiên cứu khác 



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 

(triệu 

VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1 

Nghiên cứu khả năng vận tải và phân phối curcumin của 

mạng lưới cấu trúc 3D-nano-cellulose định hướng sử 

dụng sản xuất hệ trị liệu phóng thích curcumin kéo dài                                

Nguyễn 

Xuân Thành 

chủ trì; 

Đinh T. Kim 

Nhung 

Trần T. 

Phương Liên 

Phạm Văn 

Hào 

Ong Xuân 

Phong 

Ngô Thị 

Thương 

Phạm T. Lan 

Hương 

Trong nước 
2017-

2019 
350 

SẢN PHẨM KHOA HỌC 

Bài báo đăng tạp chí khoa học 

nước ngoài: 01; Bài báo đăng tạp 

chí khoa học trong nước: 04   

SẢN PHẨM ĐÀO TẠO 

03 thạc sỹ chuyên ngành lý học 

người và động vật 

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG 

Quy trình sản xuất hệ trị liệu 

phóng thích curcumin kéo dài sử 

dụng M3NC được tạo ra từ vi 

khuẩn Acetobacter xylinum dùng 

cho đường uống ở quy mô phòng 

thí nghiệm; Quy trình sản xuất 

hệ trị liệu phóng thích curcumin 

kéo dài sử dụng M3NC được tạo 

ra từ vi khuẩn Acetobacter 

xylinum dùng qua da ở quy mô 

phòng thí nghiệm 

2 
Nghiên cứu chế tạo màng bọc thực phẩm tươi sống 

thông minh từ vật liệu cellulose vi khuẩn và curcumin 

Ngô Minh 

Chính; 

Cao Xuân 

Hiền Vinh 

Trong nước 
7/2018-

03/2019 

Phía 

trường 

THPT 

tự túc 

Đạt giải nhì cấp Thành phố; giải 

tư cấp Quốc gia 

3 

Chế tạo vật liệu tự hủy sinh học cellulose từ 

vi khuẩn lên men dùng làm màng bao thực phẩm 

(thay thế  túi nilon) 

Vũ Thu 

Hằng;  

Đinh Thùy 

Linh 

Trong nước 
7/2018-

12/2018 

Phía 

trường 

THPT 

tự túc 

Đạt giải ba cấp Thành phố 

4 
Chế tạo vật liệu đa chức năng thân thiện với môi trường 

thay thế túi nilon từ cellulose vi khuẩn và nano bạc 

Trần Anh 

Cường;         

Đặng Thu 

Phương 

Trong nước 
7/2018-

03/2019 

Phía 

trường 

THPT 

tự túc 

Đạt giải nhất cấp Tỉnh; giải ba 

cấp Quốc gia 

5 

Chế tạo màng bọc thực phẩm đa năng thân thiện với 

môi trường thay thế túi nilon từ vật liệu 3D-nano-

cellulose và berberin 

Nguyễn Hải 

Đăng; 

Phạm Thùy 

Dung 

Trong nước 
7/2018-

03/2019 

Phía 

trường 

THPT 

tự túc 

Đạt giải nhất cấp Tỉnh; giải nhì 

cấp Quốc gia 

 


