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TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

PHÒNG QLKH & SĐH 
_____________________ 

 

Số:116/TB-DSG-NCKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______________________________________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2016 

THÔNG BÁO 

V/v. Kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường năm 2016 

------------------------- 

Kính gởi:   -  Lãnh đạo các đơn vị - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. 

-  Chủ nhiệm các Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường năm 2016.  

Thực hiện thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường năm 2016, 

Nhà trường đã nhận được 19 hồ sơ đăng ký thực hiện. Trong đó: 14 đề tài NCKH của giảng viên 

và 5 đề tài của sinh viên.  

Trên cơ sở tham khảo ý kiến các khoa và các nhà khoa học đúng chuyên môn, Hiệu trưởng 

đã ban hành quyết định thành lập các Hội đồng xét duyệt theo đúng quy định của nhà trường, 

đảm bảo đúng chuyên môn và chất lượng (Hội đồng có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên 

phản biện bên ngoài trường đúng chuyên môn).  

Các Hội đồng đã tiến hành họp xét duyệt đề tài từ ngày 13/5 đến ngày 03/6/2016. Kết quả 

đánh giá của Hội đồng như sau: 

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH 

1. Đề tài của giảng viên: 

 13/14 đề tài được Hội đồng thông qua (có điểm trung bình > 70 điểm), 9/13 đề tài phải thực 

hiện hiệu chỉnh thuyết minh theo góp ý của Hội đồng. Đến nay, 8/9 chủ nhiệm đề tài đã bổ 

sung thuyết minh theo góp ý của Hội đồng.  

 1/14 đề tài không được Hội đồng thông qua.  

2. Đề tài của sinh viên:  

 4/5 đề tài được Hội đồng thông qua (có điểm trung bình > 70 điểm), 3/4 đề tài phải thực 

hiện hiệu chỉnh thuyết minh theo góp ý của Hội đồng. Đến nay, 2/3 chủ nhiệm đề tài đã bổ 

sung thuyết minh. 

 1/5 đề tài chưa được Hội đồng đánh giá. Sau khi chủ nhiệm đề tài bổ sung thuyết minh theo 

góp ý của Hội đồng, Hội đồng sẽ đánh giá cụ thể.    

  



2 

II.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Đề tài của giảng viên 

a. Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ 
KINH PHÍ 

(VNĐ)  

ĐIỂM 

TB 
GHI CHÚ 

1.  

Thu nhận rượu cồn từ 

sinh khối rong nước lợ 

Chaetomorpha sp 

ThS. Nguyễn Minh Hải 

Khoa CNTP 
30.000.000 87,25  

2.  

Nghiên cứu qui trình chiết 

tách protein từ rong bún 

Enteromorpha SP.  

ThS. Trần Ngọc Hiếu 

Khoa CNTP 
30.000.000 86,25  

3.  

Nghiên cứu khả năng sinh 

trưởng và phát triển của 

Kluyveromyces 

marxianus cố định trong 

môi trường stress acid 

hữu cơ 

ThS. Nguyễn Thanh Sang 

Khoa CNTP 
30.000.000 82,25   

4.  

Xây dựng profile cảm 

quan cho sản phẩm cà 

phê Việt Nam 

GS. TSKH. Lưu Duẩn 

Khoa CNTP 
30.000.000 78.5  

5.  
Xây dựng concept cà phê 

Việt Nam 

GS. TSKH. Lưu Duẩn 

Khoa CNTP 
30.000.000 78  

Tổng cộng: 5 đề tài 
150.000.000 VNĐ 

(Một trăm năm mươi triệu đồng) 

b. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ 
KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM  

TB 
GHI CHÚ 

1.  

Tác động của cấu trúc vốn 

đến tồn quỹ tiền mặt của 

các doanh nghiệp niêm 

yết trên sàn chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh 

ThS. Lê Minh Tài 

Khoa QTKD 
20.000.000 81.75  

2.  

Các yếu tố tác động đến 

đánh giá tài sản thương 

hiệu các trường đại học 

dựa trên nhận thức của 

sinh viên ở khu vực TP. 

Hồ Chí Minh 

ThS. Lê Thanh Sang 

Khoa QTKD 
20.000.000 78.25  
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STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ 
KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM  

TB 
GHI CHÚ 

3.  

Các rào cản ảnh hưởng 

đến đổi mới mô hình kinh 

doanh – Nghiên cứu thực 

nghiệm các doanh nghiệp 

sản xuất vừa và nhỏ tại 

Việt Nam 

TS. Tôn Thất Hoàng Hải 

Khoa QTKD 

40.950.000 

Trường  

30.000.000 

Khác 

10.950.000 

  

Tổng cộng: 3 đề tài 
70.000.000 đồng 

(Bảy mươi triệu đồng) 

c. Chuyên ngành Công nghệ Thông tin 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ 
KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM 

TB 
GHI CHÚ 

1.  

Chuẩn hóa các quy trình 

quản lý giáo vụ và áp 

dụng thử nghiệm tại khoa 

CNTT 

ThS. Bùi Nhật Bằng 

Khoa CNTT 
30.000.000 85.75  

2.  

Xây dựng hệ thống hỗ trợ 

công tác quản lý giáo vụ 

thử nghiệm tại khoa 

CNTT   

ThS. Trần Văn Hùng 

Khoa CNTT 
30.000.000 84  

Tổng cộng: 2 đề tài 
60.000.000 đồng 

(Sáu mươi triệu đồng) 

d. Điện – Điện tử 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ 
KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM  

TB 
GHI CHÚ 

1.  

Nghiên cứu bước đầu xã 

hội hóa việc hiểu biết và 

sử dụng năng lượng xanh  

TS. Trương Thị Anh Đào 

Ban KHCB  
30.000.000 79  

Tổng cộng: 1 đề tài 
30.000.000 đồng 

(Ba mươi triệu đồng) 

e. Chuyên ngành Kỹ thuật công trình 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ 
KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM  

TB 
GHI CHÚ 

1.  
Phân tích cường độ giới 

hạn của liên kết sàn -  cột 

bê tông cốt thép bằng mô 

ThS. Huỳnh Thanh Vũ 

Khoa KTCT 
30.000.000 86  
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STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ 
KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM  

TB 
GHI CHÚ 

hình dàn ảo lưới không 

gian phi tuyến  

2.  

Phân tích rủi ro của nhà 

thầu khi tham gia dự án 

tổng thầu thiết kế - thi 

công trong các dự án cao 

tầng ở TP. Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Trần Bích Ngọc 

Khoa KTCT 
30.000.000 85.25  

3.  

Nghiên cứu chuyển vị và 

ổn định của tường vây 

trong quá trình thi công hố 

đào sâu 

ThS. Nguyễn Công Huân 

Khoa KTCT 
30.000.000 77.25 

Chưa nộp 

bổ sung 

thuyết 

minh 

Tổng cộng: 3 đề tài 
90.000.000 đồng 

(Chín mươi triệu đồng) 

2. Đề tài của sinh viên  

a. Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM  

- ĐƠN VỊ 
GV HƯỚNG DẪN 

KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂ

M TB 

GHI 

CHÚ 

1.  

Xác định tính chất 

và thành phần hóa 

học của rong 

Chaetomorpha sp. 

ứng dụng sản xuất 

ethanol 

Nguyễn Minh Nhựt 

Khoa CNTP 

ThS. Nguyễn Minh Hải 

 

15.000.000 

Trường 

10.000.000 

Nguồn khác 

5.000.000 

75,5  

2.  

Nghiên cứu xác 

định phương pháp 

bao gói thanh long 

Tiền Giang, Long 

An (Hylocereus 

undatus) đáp ứng 

yêu cầu xuất khẩu 

của các thị trường 

khó tính 

Trần Lê Phương Thùy 

Khoa CNTP 
TS. Lê Minh Hùng  10.000.000 73,5  

Tổng cộng: 2 đề tài 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) 
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b. Chuyên ngành Cơ khí 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM  

- ĐƠN VỊ 
GV HƯỚNG DẪN 

KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM 

TB 

GHI 

CHÚ 

1.  

Thiết kế, chế tạo 

mô hình thiết bị thu 

bụi bằng màn nước 

cốt lưới. 

Nguyễn Xuân Tùng 

Khoa CK 
TS. Nguyễn Quốc Cường 10.000.000 77  

2.  

Nghiên cứu ứng 

dụng tàu lướt phục 

vụ đời sống và chế 

tạo mô hình thử 

nghiệm 

Nguyễn Thanh Phong 

Khoa CK 
TS. Nguyễn Văn Giáp 

12.000.000 

Trường 

10.000.000 

Nguồn khác 

2.000.000 

 

HĐ 

chưa 

đánh 

giá 

Tổng cộng: 2 đề tài 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) 

c. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM  

- ĐƠN VỊ 
GV HƯỚNG DẪN 

KINH PHÍ  

(VNĐ) 

ĐIỂM 

TB 

GHI 

CHÚ 

1.  

Áp dụng chỉ số 

Lerner và phương 

pháp GMM để đo 

lường sức mạnh thị 

trường của các 

ngân hàng thương 

mại tại Việt Nam 

trong giai đoạn 

2008 – 2013. 

Nguyễn Lưu Hương Quỳnh 

Khoa QTKD 
ThS. Lê Minh Tài 8.000.000 77  

Tổng cộng: 1 đề tài 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) 

III.  DANH MỤC, KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Căn cứ Quy chế Hoạt động Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, 

kết quả đánh giá của hội đồng xét duyệt và kinh phí phân bổ cho công tác nghiên cứu khoa học 

năm 2016, Nhà trường thông báo hướng triển khai thực hiện như sau: 

1. Danh mục đề tài thực hiện: 

 Cho phép thực hiện các đề tài NCKH của giảng viên đạt chuẩn (có điểm trung bình > 70 

điểm). Đối với chủ nhiệm có 2 đề tài đạt chuẩn, chủ nhiệm đề tài thực hiện trước 1 đề tài, 

sau khi hoàn tất nghiệm thu sẽ tiến hành thực hiện đề tài tiếp theo.  

 Cho phép thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên đạt chuẩn (có điểm trung bình > 70 

điểm); 
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a. Đề tài giảng viên: 

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ KINH PHÍ  
GHI 

CHÚ 

Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm (4 đề tài) 

1.  
Thu nhận rượu cồn từ sinh khối 

rong nước lợ Chaetomorpha sp 

ThS. Nguyễn Minh Hải 

Khoa CNTP 
30.000.000  

2.  

Nghiên cứu qui trình chiết tách 

protein từ rong bún 

Enteromorpha SP.  

ThS. Trần Ngọc Hiếu 

Khoa CNTP 
30.000.000  

3.  

Nghiên cứu khả năng sinh 

trưởng và phát triển của 

Kluyveromyces marxianus cố 

định trong môi trường stress 

acid hữu cơ 

ThS. Nguyễn Thanh Sang 

Khoa CNTP 
30.000.000  

4.  
Xây dựng profile cảm quan 

cho sản phẩm cà phê Việt Nam 

GS. TSKH. Lưu Duẩn 

Khoa CNTP 
30.000.000  

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (2 đề tài) 

5.  

Tác động của cấu trúc vốn đến 

tồn quỹ tiền mặt của các doanh 

nghiệp niêm yết trên sàn chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh 

ThS. Lê Minh Tài 

Khoa QTKD 
20.000.000  

6.  

Các yếu tố tác động đến đánh 

giá tài sản thương hiệu các 

trường đại học dựa trên nhận 

thức của sinh viên ở khu vực 

TP. Hồ Chí Minh 

ThS. Lê Thanh Sang 

Khoa QTKD 
20.000.000  

Chuyên ngành Công nghệ Thông tin (2 đề tài)  

7.  

Chuẩn hóa các quy trình quản lý 

giáo vụ và áp dụng thử nghiệm 

tại khoa CNTT 

ThS. Bùi Nhật Bằng 

Khoa CNTT 
30.000.000  

8.  

Xây dựng hệ thống hỗ trợ công 

tác quản lý giáo vụ thử nghiệm 

tại khoa CNTT   

ThS. Trần Văn Hùng 

Khoa CNTT 
30.000.000  

Chuyên ngành Điện – Điện tử (1 đề tài) 
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STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM - ĐƠN VỊ KINH PHÍ  
GHI 

CHÚ 

9.  

Nghiên cứu bước đầu xã hội 

hóa việc hiểu biết và sử dụng 

năng lượng xanh  

TS. Trương Thị Anh Đào 

Ban KHCB  
30.000.000  

Chuyên ngành Kỹ thuật Công trình (3 đề tài)  

10.  

Phân tích cường độ giới hạn của 

liên kết sàn -  cột bê tông cốt 

thép bằng mô hình dàn ảo lưới 

không gian phi tuyến  

ThS. Huỳnh Thanh Vũ 

Khoa KTCT 
30.000.000  

11.  

Phân tích rủi ro của nhà thầu khi 

tham gia dự án tổng thầu thiết 

kế - thi công trong các dự án cao 

tầng ở TP. Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Trần Bích 

Ngọc 

Khoa KTCT 

30.000.000  

12.  
Nghiên cứu chuyển vị và ổn 

định của tường vây trong quá 

trình thi công hố đào sâu 

ThS. Nguyễn Công Huân 

Khoa KTCT 
30.000.000 

Chưa 

nộp bổ 

sung 

thuyết 

minh 

Tổng cộng (12 đề tài)  
340.000.000 đồng 

(Ba trăm bốn mươi triệu đồng) 

b.  Đề tài của sinh viên  

STT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM - 

ĐƠN VỊ 

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 
KINH PHÍ  

GHI 

CHÚ 

Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm (2 đề tài) 

1.  

Xác định tính chất và 

thành phần hóa học 

của rong 

Chaetomorpha sp. ứng 

dụng sản xuất ethanol 

Nguyễn Minh Nhựt 

Khoa CNTP 

ThS. Nguyễn 

Minh Hải 

 

10.000.000  

2.  

Nghiên cứu xác định 

phương pháp bao gói 

thanh long Tiền 

Giang, Long An 

(Hylocereus undatus) 

đáp ứng yêu cầu xuất 

khẩu của các thị 

trường khó tính 

Trần Lê Phương 

Thùy 

Khoa CNTP 

TS. Lê Minh 

Hùng  
10.000.000  

Chuyên ngành Cơ - Điện tử (1 đề tài) 
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STT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM - 

ĐƠN VỊ 

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 
KINH PHÍ  

GHI 

CHÚ 

3.  

Thiết kế, chế tạo mô 

hình thiết bị thu bụi 

bằng màn nước cốt 

lưới. 

Nguyễn Xuân Tùng 

Khoa CK 

TS. Nguyễn 

Quốc Cường 
15.000.000  

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (1 đề tài) 

4.  

Áp dụng chỉ số Lerner 

và phương pháp 

GMM để đo lường 

sức mạnh thị trường 

của các ngân hàng 

thương mại tại Việt 

Nam trong giai đoạn 

2008 – 2013 

Nguyễn Lưu 

Hương Quỳnh 

Khoa QTKD 

ThS. Lê Minh 

Tài 
8.000.000  

Tổng cộng (4 đề tài) 
43.000.000 đồng 

(Bốn mươi ba triệu đồng) 

2. Kinh phí: 

 Đề tài của giảng viên: kinh phí cấp cho chủ nhiệm đề tài được chia thành 2 phần: 50% cấp 

trong năm tài chính 2016; 50% cấp trong năm tài chính 2017; 

 Đề tài sinh viên: cấp 100% kinh phí cho chủ nhiệm đề tài trong năm tài chính 2016; 

3. Thời gian thực hiện: 

 Đề tài của giảng viên: thực hiện trong thời hạn 12 tháng (từ ngày 1/7/2016 đến ngày 

30/6/2017). Đề tài nào đã hoàn thành sớm sẽ tiến hành nghiệm thu trước thời hạn. 

 Đề tài sinh viên: thực hiện trong thời hạn 06 tháng (từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/01/2017). 

Đề tài nào đã hoàn thành sớm sẽ tiến hành nghiệm thu trước thời hạn. 

IV. ĐỀ NGHỊ 

Quý thầy/cô lãnh đạo các đơn vị trong trường; Quý thầy/cô và sinh viên là chủ nhiệm các đề 

tài nghiên cứu khoa học nắm rõ các nội dung của thông báo, nếu có ý kiến đóng góp hay vấn đề 

gì khác đề nghị gởi về phòng QLKH&SĐH. Trên cơ sở đó, phòng QLKH&SĐH tập hợp trình 

Hiệu trưởng xem xét quyết định. 

  Quý thầy/cô và sinh viên là chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học chưa thực hiện việc 

hiệu chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài nhanh chóng hoàn thành và gởi về phòng QLKH&SĐH 

trước ngày 20/6/2016. Sau hạn định này, nếu chủ nhiệm đề tài nào không thực hiện hiệu chỉnh, 

bổ sung thuyết minh đề tài theo góp ý của Hội đồng và quy định của trường xem như đề tài 

không được cho phép triển khai trong kế hoạch NCKH năm 2016. 
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Căn cứ nội dung thông báo này và các ý kiến đóng góp (nếu có), Hiệu trưởng sẽ ban hành 

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2016 cho giảng viên và sinh viên. 

Trân trọng./. 

   

  HIỆU TRƯỞNG 

 

  (đã ký) 

   

  PGS. TS. CAO HÀO THI 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HĐQT (để báo cáo); 

- Lưu. 


