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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Phú Yên

Năm học 2018 - 2019

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.
Giáo trình Lý – Hóa đại
cương (Dành cho sinh viên
ngành Giáo dục tiểu học)

Chủ nhiệm đề tài:
TS Trần Xuân Hồi
Cộng tác viên:
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh
Uyên
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Ni

12 tháng
(01/02/2019
-01/02/2020

)

7.410.000
đồng

-Chọn lọc và cập nhật kiến thức cho phù
hợp đối tượng sinh viên đại học ngành
Giáo dục tiểu học
-Soạn bài tập và các câu hỏi thảo luận

2.

Xây dựng quy trình nhân
giống In vitro và trồng thử
nghiệm giống thơm đặc
hữu tại xã Sơn Long,
huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú
Yên

Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Đào Lệ Tuyền
Cộng tác viên:
TS. Văn Thị Phương Như
ThS. Nguyễn Trần Vũ
ThS. Nguyễn Thị Nguyên
Thảo

24 tháng
(01/02/2019

-
01/02/2021)

21.690.000 đồn
g

- Tạo nguồn nguyên liệu sản xuất mắm
Thơm đặc trưng trong vùng từng bước
xây dựng thương hiệu “ mắm Thơm 3 xã”
phục vụ phát triển du lịch, nâng cao thu
nhập nhằm phát triển sinh kế cho người
dân trong vùng.
-Phục vụ cho việc nghiên cứu của giảng
viên và học tập của sinh viên trong
trường.

3.

Một số giải pháp phát triển
nguồn nhân lực ngành du
lịch tỉnh Phú Yên giai
đoạn 2020 -2025

Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Đinh Thị Như Quỳnh
Cộng tác viên:
Lương Đình Nam

12 tháng
(01/02/2019
-01/02/2020

)

15.609.000
đồng

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực
ngành du lịch tỉnh Phú Yên từ đó đề xuất
các giải pháp phát triển nguồn nhân lực



ThS. Nguyễn Thành Huân
ThS. Nguyễn Thị Xuân Nhị ngành du lịch của tỉnh Phú Yên

4.

Một số giải pháp định
hướng xây dựng chiến
lược kinh doanh của các
doanh nghiệp tỉnh Phú
Yên theo hướng phát triển
bền vững giai đoạn 2020
-2025

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Võ Thị Tâm 12 tháng
(01/02/2019
-01/02/2020

)

14.839.000
đồng

Đánh giá thực trạng hoạch định chiến
lược kinh doanh theo hướng phát triển
bền vững của các doanh nghiệp trong tỉnh
Phú Yên và đề xuất một số giải pháp hoàn
thiện chiến lược kinh doanh cho các
doanh nghiệp trong tỉnh Phú yên theo
hướng phát triển bền vững

5.

Giải pháp nâng cao hiệu
quả công tác quản trị tài
chính trong hợp tác xã
nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh Phú Yên

Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Võ Thị Thúy Hằng
Cộng tác viên:
ThS. Đỗ Thị Quỳnh Uyên
ThS. Lương Thị Mai Loan

12 tháng
(01/02/2019
-01/02/2020

)
8.338.000 đồng

Đánh giá thực trạng công tác quản trị tài
chính ở một số hợp tác xã nông nghiệp,
trên cơ sở đó tìm ra những mặt đạt được
và những mặt hạn chế trong công tác quản
trị tài chính và đề xuất giải pháp nâng cap
hiệu quả công tác quản trị tài chính hợp
tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú
Yên

6.

Nâng cao năng lực cạnh
tranh của hợp tác xã nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh
Phú Yên

Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Đào Anh Xuân
Cộng tác viên:
ThS. Huỳnh Thị Huyền
Trang
         Nguyễn Bảo Trung

18 tháng
(01/02/2019

-
01/8/2020)

11.018.000
đồng

Cung cấp các luận cứ khoa học trong việc
đề xuất các định hướng và giải pháp cốt
yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
của các hợp tác xã nông nghiệp phục vụ
cho việc thực hiện các chiến lực phát triển
hợp tác xã nông nghiệp ở Phú Yên trong
thời gian tới

7.
Đánh giá tài nguyên du
lịch tự nhiên ở Phú Yên
phục vụ phát triển du lịch

Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Nguyễn Thị Ngạn 15 tháng

(01/02/2019
-

01/05/2020)

27.280.000
đồng

Đánh giá để thấy được giá trị cũng như
các mức độ thuận lợi của tài nguyên du
lịch tự nhiên ở Phú Yên làm cơ sở cho
việc đề xuất phát triển các sản phẩm du
lịch của tỉnh theo các tuyến, điểm.

8.
Nghiên cứu một số loại giá
thể trồng hoa và rau ăn lá
tại thành phố Tuy Hòa,

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Nguyễn Thị Phi Loan

15 tháng
(01/02/2019

-
19.500.000

đồng
- Phục vụ thực hành thực tập cho sinh
viên ngành Sinh học và Nông nghiệp.



Phú Yên
Cộng tác viên:
ThS. Lê Thị Ngọc Tâm
KS.  Trần Thế Dân

01/05/2020)
- Chọn giá thể phù hợp cho hoa và rau ăn
lá sinh trưởng và phát triển tốt ở các giai
đoạn khác nhau, đem lại năng suất cao.

9.

Đề án thành lập Trường
mầm non thực hành sư
phạm, trường Đại học Phú
Yên.

Chủ nhiệm đề tài:
 TS.Trần Văn Chương
Cộng tác viên:
TS.Lê Thị Kim Loan

12 tháng
(9/2018-9/2

019)
15.735.000

đồng

-Cung cấp luận cứ khoa học cho việc
thành lập trường mầm non thực hành sư
phạm tại Trường đại học Phú Yên.

10.
Sử dụng tác phẩm văn học
để quảng bá du lịch Phú
Yên

Chủ nhiệm đề tài:
Phạm Thị Quỳnh Hoa

5 tháng
(01/12/2018

-
01/05/2019)

1.500.000 đồng
Vận dụng các tác phẩm thơ, văn đã chọn
để quảng bá về Phú Yên bao gồm điểm
đến, các đặc điểm văn hóa địa phương.

11.

Thế giới thần linh trong
thần thoại Hy Lạp

Chủ nhiệm đề tài:
Đặng Thị Thanh Ngân

5 tháng
(01/12/2018

-
01/05/2019)

1.500.000 đồng
Xác định những đặc điểm nổi bật và quan
trọng của thế giới thần linh trong thần
thoại Hy Lạp.

12.

Một số ứng dụng của lý
thuyết Galoa

Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Kim Tuyến
Dương Thị Hoài Nghi
 Đào Quỳnh Nhi 
Nguyễn Thị Quỳnh

5 tháng
(01/12/2018

-
01/05/2019)

1.500.000 đồng
Ôn tập và cũng như hiểu rõ hơn lý thuyết
và ứng dụng của lý thuyết Galois với ba
bài toán cổ.

13.

Bước đầu nghiên cứu,
đánh giá tài nguyên du
lịch tự nhiên ven biển Phú
Yên làm cơ sở cho định
hướng phát triển du lịch

Võ Thị Ngọc Hiền
5 tháng

(01/12/2018
-

01/05/2019)
2.000.000 đồng

Nghiên cứu, đánh giá để thấy được mức
độ thuận lợi của tài nguyên du lịch tự
nhiên ven biển của Phú Yên đối với phát
triển du lịch trên cơ sở đó sẽ có những
định hướng để  khai thác hợp lí tài nguyên
cho phát triển du lịch.

Phú Yên, ngày 03
tháng 10 năm 2019
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HIỆU TRƯỞNG

PHÓ
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(Đã
ký)

        TS.
Nguyễn Định




